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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bon dia, senyores i senyors. El primer punt de l’ordre
del dia correspon al debat de les preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant el Ple.

I.1) Pregunta RGE núm. 10439/14,de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Josep Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a aplicació de la Llei de la bona
administració i del bon govern.

Primera pregunta, RGE núm. 10439/14, relativa a aplicació
de la Llei del bon govern i la bona administració, que formula
el diputat Sr. Antoni Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, muchas gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, tiene
usted un problema, usted es el encargado de la aplicación de la
Ley del buen gobierno y de la buena administración y resulta
que el Sr. Presidente, que es el único miembro del Gobierno que
es diputado, la semana pasada, en el último pleno, votó en
contra de una moción de nuestro grupo en la que se pedía
simplemente la aplicación de la Ley del buen gobierno. Le
quería preguntar, ¿cómo valora, Sr. Conseller, que su presidente
vote en contra de la aplicación de una ley que es de su
responsabilidad, Sr. Conseller?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gracias, Sra. Presidenta. Gracias, Sr. Diputado. Bien,
dejando al margen el tono de su pregunta cuando se refiere al
voto de “su presidente”, que es el presidente del Govern, detalle
que no vale la pena perder el tiempo en valorar, le diré que
seguí con atención el debate de la moción y que nos preocupa
cualquier propuesta que pueda suponer una mejora en la
transparencia. También se explicó en ese debate, pues, la
aplicación de la ley, la parte que se había aplicado y las
dificultades que se habían encontrado para aplicar otras partes,
bien por contradicciones de la propia ley con normas sectoriales
o bien por contradicciones de la misma ley en cuanto a que
impide incrementar el gasto y el personal.

En todo caso, no escuché por parte del Grupo Popular ni por
parte del Govern en ningún momento decir que no se quería
aplicar la ley, otra cosa es que ese es el titular que se buscaba
con la moción, pero no es así, no tiene nada que ver con la
realidad. Por tanto, valoro positivamente el debate, valoro
positivamente las propuestas de la oposición, aunque no
comparta su intención y sean rechazadas en votación en este
parlamento.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputado. 

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

Sí, gracias, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, bueno, si le
corresponde o no valorar, si le preguntamos que lo valore,
tendría que valorarlo, ¿o sólo valora este gobierno la pregunta
que se le hace sobre la Feria Nupcial?

Mire, en un primer momento, cuando vi que el Sr.
Presidente votaba en contra de la propuesta que hizo mi grupo
parlamentario, pensé que era un antisistema, porque votar en
contra de la aplicación de una ley es propio de antisistemas,
pero cuando recordé cómo el Sr. Presidente unos días antes
estaba aplaudiendo al Sr. Monago en Extremadura cuando éste
hablaba de sus viajes a Canarias, encontré la explicación. El
presidente votó en contra de la aplicación de la Ley de buen
gobierno porque no quiere que se cumpla, porque si se cumple
eso le obligaría a publicar los gastos protocolarios de más de
500 euros, y no quiere publicarlos.

Si eso se hiciera quedaría en evidencia por lo siguiente: el
gabinete del presidente presupuestó en el 2014 en atenciones
protocolarias de su gabinete 102.000 euros, pero a 30 de
setiembre ya había gastado 151.000, es decir, 50.000 más de lo
presupuestado. Y todavía faltan tres meses de fiesta por
contabilizar -como suelen decir, de fiesta y despilfarro. Tengan
en cuenta que un vuelo de ida y vuelta a Tenerife cuesta sólo
unos 200 euros desde aquí, con lo que se ha gastado sin dar una
explicación podría haber hecho 700 viajes a Canarias, no
estamos hablando de 32 sino de 700. 

Lo digo así para que se vea el volumen de gastos secretos
del Sr. Presidente, de ahí la empatía con el Sr. Monago y de ahí
que votara no a la aplicación de una ley, no quiere publicar los
gastos protocolarios. Y ahora vendrá el Sr. Conseller de
Hacienda y nos dirá que no hay que gastar lo que no se tiene,
pues dígaselo a su presidente que a falta de un trimestre ya ha
consumido 50.000 euros más que no tenía presupuestados, y ese
gasto, lo que es peor es que es clandestino, porque se niega a
publicarlo como la ley le obliga.

Por eso le pregunto, Sr. Conseller, para finalizar, ¿obligará
al Sr. Presidente a publicar sus gastos protocolarios de más de
500 euros como dice la Ley del buen gobierno?

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Conseller, quan vulgui.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gracias, Sra. Presidenta. Mire, yo le tendría que contestar
que, ¿por qué ustedes en su momento cuando aprobaron la Ley
de buen gobierno no cumplieron la Ley del Consejo Consultivo
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y pasaron por el examen preceptivo del Consejo Consultivo y lo
votaron a favor? ¿Por qué la Ley de buen gobierno incumple el
Estatuto Básico de la Función Pública en cuanto al director de
la oficina? ¿Por qué la Ley de buen gobierno está en
contradicción con la Ley de contratos del Estado o con la Ley
de subvenciones en cuanto a las publicaciones?

Eso sería la contestación y ustedes ahí incumplieron también
la ley. En todo caso lo que le tengo que decir y lo que le digo es
que creo que hay una serie de cuestiones de esta ley que son
inaplicables, que tenemos que coger y hacer las modificaciones
correspondientes para que sean aplicables y reales, para que de
verdad no defraudemos esa intención de los ciudadanos de
mayor transparencia. Por tanto, le insto, en todo caso que ahora
es un buen momento...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, senyors diputats.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente Mir):

... a pactar las modificaciones de la Ley de buen gobierno. No
sabremos quién la va a aplicar en el futuro, cojamos y pactamos
esas modificaciones de verdad. Si usted me contesta de forma
positiva sabremos que tenemos un buen gobierno y una buena
oposición, si no, lo único que buscan ustedes en todo caso son
titulares y nada más.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.2) Pregunta RGE núm. 10436/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a fons bibliogràfic de l'Editorial Moll.

LA SRA. PRESIDENTA:

Segona pregunta, RGE núm. 10436/14, relativa a fons
bibliogràfic de l’Editorial Moll, que formula el diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula, Sr. Diputat.

EL SR. MAS I COLOM:

Bon dia a tothom. Volia començar fent-nos una pregunta
d’autobombo, però la veritat és que no m’he atrevit, en
qualsevol cas, deix constància de la meva o de la nostra
discordança amb aquest sistema absurd i doiut del sistema de
preguntes de control parlamentari. La meva pregunta, pensa el
Govern desenvolupar qualque activitat amb relació al fons
bibliogràfic de l’Editorial Moll?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Supòs que si
em fa la pregunta és perquè li interessa la resposta. Des del
Govern des del moment que ens vàrem assabentar del tancament
de l’Editorial Moll, després de vuitanta anys d’història, sí que
ens hem posat a fer feina en aquest sentit per poder mantenir tot
aquest patrimoni. Li he de dir que vàrem tenir contactes amb el
Sr. Francesc Moll des del principi, el mateix dia 7 de novembre
crec que va ser el primer dia que vàrem contactar amb ell, i la
finalitat és establir negociacions amb l’editorial per arribar a
unes línies d’actuacions conjuntes per conservar tot aquest
patrimoni nostre. 

Respecte de les fórmules que s’han posat damunt la taula li
he de destacar que per part del Govern volem mirar d’assumir
la titularitat dels drets d’autor de tota una sèrie d’obres d’elevat
prestigi i d’aquesta manera que no es perdi aquesta part tan
important del patrimoni de totes les Illes. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat.

EL SR. MAS I COLOM:

Re-cent mil carreranys de carretades de dimonis cucarells,
re-cent mil carreranys de carretades de dimonis cucarells, que
diria el nostre Jordi d’Es Racó, autor de les Rondalles
Mallorquines, Antoni Maria Alcover. 

Estic ben content, estic ben content que aquesta iniciativa
nostra hagi provocat que el Govern es preocupi d’aquest tema,
vós deis que ho heu fet abans, perfecte, nosaltres fa estona que
feim feina amb aquest tema. 

No és una empresa qualsevol, no és una editorial qualsevol,
no és un fons bibliogràfic qualsevol, és la història de la cultura
balear dels darrers vuitanta anys, un immens tresor: Les
Rondalles Mallorquines, aquestes del català del padrí, que conta
el Sr. Bauzá, el català que ens han contat els nostres pares; el
Diccionari Alcover-Moll, un autèntic monument a la nostra
llengua pròpia, dècades de feina. 

Durant vuitanta anys aquest editorial no ha destruït cap
llibre, són al magatzem, quasi 800.000 volums, Llorenç
Villalonga, Marià Villangómez, Francesc de Borja Moll, Antoni
Maria Alcover, Pau Faner, Joan Mascaró, Rafel Llinàs, Miquel
Àngel Riera, Llorenç Moyà, ... són d’aquestes coses rares que
passen en aquest país, una fàbrica de llibres en català que ha
durat vuitanta anys. 

Jo li demanaria que ho compràs, que ara està a bon preu, que
ho repartís a les biblioteques i a les escoles públiques. Teniu
l’oportunitat de fer qualque cosa en aquesta legislatura -i ja
l’acabam- a favor del català, i gros serà dir-ho que serà la
primera notícia que tenguem bona del Govern a favor del català.
Re-cent mil llamps forcats, que diria en Jordi d’Es Racó, i qui
no ho “crega” que ho vagi a cercar.  
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant, Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Consellera. Gràcies, Sr. Diputat. Agraesc les
seves paraules perquè veig que som en la mateixa sintonia i tots
volem defensar la nostra llengua i el nostre patrimoni.

(Alguns aplaudiments) 

Crec que la discussió no és si la iniciativa és de vostès o
nostra, l’important és que la iniciativa sigui conjunta, que tots
vulguem conservar aquest fons bibliogràfic, com li deia, és
veritat que fa dues o tres setmanes, dia 7 de novembre, des de
l’Institut d’Estudis Baleàrics duim a terme aquestes
negociacions, aquestes reunions amb la familia Moll. 

L’important, pensam, més que el fons bibliogràfic, és la
titularitat dels drets, no obstant això, evidentment, tot el fons
bibliogràfic és un fons de gran valor i la voluntat d’aquest
govern és, evidentment, arribar al millor acord i que tot aquest
patrimoni formi part, estigui a l’abast de tots els ciutadans,
formi part de les nostres biblioteques i formi part també, per
sempre, de la nostra cultura.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.3) Pregunta RGE núm. 10442/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a pacte per l'educació.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tercera pregunta, RGE núm. 10442/14, relativa a pacte per
l’educació, que formula la diputada Sra. Esperança Marí i
Mayans del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Valgui a dir, consellera Riera, que
també ens sumam a aquesta iniciativa de protegir i defensar els
fons de l’Editorial Moll. Dit això, aquesta legislatura,
consellera, ha estat una legislatura dolenta quan parlam
d’educació a les Illes Balears, no hi ha hagut els mínims de
tranquilAlitat ni d’estabilitat que demana un sistema educatiu,
però és curiós també, perquè tothom s’ha omplert la boca dient
que vol fer un pacte per l’educació, fins i tot vostès des del PP
diuen que estan per acords, per un pacte, però jo pens que no
s’ha fet res en aquest sentit perquè aquest pacte sigui factible
sinó tot el contrari. En l’àmbit de l’educació la llengua és
fonamental, i vostès han carregat sistemàticament contra la
llengua pròpia de les Illes Balears, han intentat reduir el seu
estatus, n’han minimitzat la presència i n’han rebaixat el grau
d’oficialitat. 

Per tant, en aquest context, que és més propi del franquisme
que d’una Europa del segle XXI, com pensa promoure un pacte
per l’educació un govern que ha fet tot el possible per aigualir
l’oficialitat de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears?

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern, Sra. Consellera,
per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Sí li dic
que proposar un pacte per l’educació és un dels compromisos
d’aquest govern, també li vull dir que no només des d’aquesta
conselleria, el president del Govern, no fa molt, en el debat de
la comunitat els va proposar aquest pacte comú per l’educació,
aquest pacte comú pel benestar i per la voluntat d’arribar a
consensos en matèria educativa a les nostres illes; i sabem, a
més, que hi ha diferents iniciatives a nivell ciutadà, a nivell
d’entitats, a nivell de plataformes i d’associacions, i en aquest
sentit estam molt interessats a recollir aquestes propostes, a
elaborar un document conjunt entre tots i a mirar de consensuar-
ho. 

Sí li dic, i ho he dit des del primer dia, que parlarem amb
tothom, escoltarem a tothom i dialogarem amb tothom i també
li he dit des del primer dia que tal vegada no arribarem a acords
en el cent per cent de les matèries, però si arribam a un acord en
una, en dues o en tres ja haurem fet qualque avanç i qualque
passa per millorar l’educació i per fer aquest pacte de consens
entre tots i que, a més, els ciutadans, als quals ens devem, crec
que ens reclamen.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, quan vulgui.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, gràcies, presidenta. Consellera Riera, hem sentit moltes
vegades aquests mateixos arguments i arriba un moment en què
ja no són arguments sinó excuses i no s’aguanten, realment ja
no s’aguanten per enlloc. Parlem-ne. Hem parlat també tot
sovint d’equilibri, però quin equilibri i quina llibertat? Fins i tot
el Tribunal Superior de Justícia de les Balears i de Galícia han
deixat ben clar allò que és de sentit comú, que una tercera part
de l’educació en català, una tercera en castellà i una tercera en
anglès no és un percentatge equilibrat. Si a la nostra societat el
català tengués la mateixa presència que el castellà, i ara no és
així, seria un model equilibrat, però ara no és així, ara el més
equilibrat seria fer el 50%, com a mínim, en català i deixar
l’altre 50% en castellà i en anglès i escoltar l’autonomia dels
centres. 
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Estaria disposat el PP a establir mesures de discriminació
positiva per a la llengua catalana? Ara com ara el PP ha de ser
a un pacte per l’educació, com és evident que hi ha de ser el
Partit Socialista i també hi ha de ser MÉS i altres forces
polítiques, però amb la política que heu duit sistemàticament
amb fets encara més que no amb paraules, que no voleu cap
pacte per l’educació sinó que continuau volent imposar el vostre
model contra la comunitat educativa i contra una majoria social.

Consellera, una partida en el pressupost de 2015 per
treballar per un pacte per l’educació i consensuem mesures de
discriminació positiva pel...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada, gràcies.

(Se sent el timbre de tall del micròfon)

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, si
vostè em parla de sentències jo li puc recordar la Sentència del
Tribunal Constitucional 31/2010, la Llei 9/2012, de funció
pública; i la protecció en articles concrets que ha fet aquest
govern per defensar que els ciutadans puguin ser tractats amb
les dues llengües dins l’administració. Aquests són casos
concrets que afecten les Balears i no altres comunitats. També
li puc recordar que el pressupost d’aquesta comunitat per a l’any
2015 s’incrementa, aproximadament, en 40 milions en matèria
educativa. Per tant, tot això són partides que van destinades a
millorar, entre d’altres, l’educació a les nostres illes. 

Però si el que volem és un pacte, que és del que parlam en
aquesta pregunta, el primer que hem de fer és escoltar la realitat
de cada centre, escoltar la realitat de cada poble i escoltar la
realitat de cada entitat i de cada associació. 

Dit això, que és el que feim, també li he de dir que jo sí tenc
a les mans els documents de totes aquestes entitats que
presenten demandes d’un pacte per l’educació, perquè volem fer
feina damunt els papers i amb la gent, amb aquestes persones
que presenten aquesta documentació. Li dic també que un pacte
per l’educació, és llengua, és veritat, però li dic que un pacte per
l’educació també és fracàs escolar, també és estudiar
l’abandonament escolar, també és avaluació d’alumnes, també
és avaluació de docents. Són una sèrie d’aspectes que afecten
l’educació d’aquestes illes i en què tots hem d’estar realment
implicats.

Per tant, esperam consensuar, com li deia, unes línies
comunes, tal vegada no arribarem al cent per cent, però si
aconseguim un deu, un trenta o el que sigui, crec que ho farem
en benefici de les nostres illes i en benefici dels nostres
ciutadans. Així que en això sí que els estenem la mà,
presentarem un document conjunt i esper que entre tots arribem
a un acord pel consens de la comunitat educativa.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.4) Pregunta RGE núm. 10443/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a perillositat d'anar a les escoles.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quarta pregunta, RGE núm. 10443/14, relativa a perillositat
d’anar a les escoles, que formula la diputada Sra. Cristina Rita
i Larrucea del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra.
Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Consellera d’Educació, les
associacions de directors i la FAPA diuen que anar a classe pot
ser perillós per la manca de manteniment dels centres, els
darrers exemples són recents: el despreniment d’una placa del
sostre d’una classe de tres anys del CEIP del Molinar o el
desallotjament ahir de l’IES Cap de Llevant, de Maó, pel fum
provocat pel mal funcionament de la caldera. 

Nosaltres hem denunciat açò aquí en diverses ocasions, però
el més greu és que també ho han fet directament els centres i les
APIMA sense haver rebut resposta per part de la conselleria. 

Pensa posar un remei ràpid o també adduirà problemes
administratius per no respondre les reiterades notificacions dels
centres, com ho ha fet amb els requeriments de la Defensora del
Poble?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, jo també he escoltat
la FAPA, la COAPA, la CONCAPA, les associacions de pares
i continuarem parlant amb ells. Evidentment que no hem de
permetre que les escoles, que els centres no estiguin en
condicions, evidentment que no, però no ho hem permetre ara
ni ho hem de permetre en anys anteriors, d’acord?
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Li he de dir... sí, li he de dir que la conselleria assumeix allò
que correspon a la nostra competència, que és fer les obres,
sense haver de permetre que els centres no estiguin bé, també hi
ha unes competències municipals, que això són temes de
reformes menors, per exemple, els ajuntaments són responsables
dels enrajolats, de falsos sostres, de conduccions d’aigua,
d’electricitat o de fusteria, i nosaltres som responsables
d’elements estructurals o supressió de barreres...

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

I dic això perquè en aquesta línia el Govern fa feina, saben
vostès que tenim un préstec de 27,7 milions d’euros i si això ho
sumam als 25 milions d’euros de millora que s’han fet fins ara,
és que qualque cosa s’havia de fer ara que tal vegada abans no
s’havia fet. Per tant, sí que coincidim que no hem de permetre
que els centres no estiguin bé i sí que feim feina per millorar
totes les instalAlacions educatives.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, quan vulgui.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, nosaltres
pensam, i vostès ho haurien de saber també, que el bon estat de
les instalAlacions és un dels pilars de la qualitat educativa i que
un terç dels centres enquestats avui en dia, amb tres anys o més
de govern seu, diuen que tenen deficiències estructurals que
poden afectar la seguretat de les persones, i tenim més exemples
de denúncies sense resposta: l’Institut Pasqual Calbó, de Maó,
continua sense poder utilitzar el poliesportiu quan plou; les
pistes del Pintor Joan Miró no es poden utilitzar; l’IES Son
Ferrer té la biblioteca tancada per despreniments; Son RulAlan
amb aules tancades; el CEIP Sant Jordi, a Eivissa, té filtracions;
i els problemes no són menors, són problemes en les
instalAlacions elèctriques, errors en el sistema contra incendis,
fosses sèptiques que filtren, plaques de guix que es desprenen,
finestres que cauen, calderes de calefacció insegures, ... Vostès
han fet darrerament una reforma a Sa Graduada de Maó i la
deixen sense persianes, açò sí, per seguretat segons vostès, però
tampoc no posen ni cortines i els alAlots no veuen la pissarra,
això és el que entenen per qualitat, Sra. Consellera?

El resum és que ni han donat respostes, ni han planificat, ni
convenien amb els ajuntaments per destriar les responsabilitats
en primària, ni han disminuït l’amiant, ni les barreres ni les
aules prefabricades, les retallades no són neutrals perquè el que
han disminuït són 6 milions d’euros en inversions i 2 en
funcionament mentre invertien, açò sí, doblers i esforços en
nous concerts, a perseguir banderes, llaços i llengües, i ara ens
anuncien que els han concedit un préstec de 27 milions per a un
pla de millora a infraestructures educatives i que faran un mapa
d’infantil?, un poc tard, no?

No és cert que vostès facin més amb manco...

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada.

(Se sent el timbre del tall del micròfon)

Gràcies.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Consellera, quan vulgui.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, ben igual que vostè
em fa una relació dels centres que necessiten reforma i
evidentment li he dit que no ho hem de permetre i per això feim
feina, jo li puc fer una relació també de centres on hem fet
reformes. Li puc dir la coberta del Ramon Llull, 221.000 euros;
de Can Misses, 303.000 euros; Joan Mas de Pollença, 97.000
euros; Duran i Saurina d’Inca, 80.000 euros i podríem continuar
així, més els centres que s’han inaugurat, les cortines de Maó
estan posades, ... 

En definitiva, estam fent feina i si precisament si estam fent
feina és perquè alguna cosa s’ha anat deteriorant al cap del
temps i no s’ha fet. Si em parla l’amiant, també li puc dir que la
normativa és de l’any 2002, des de llavors no s’ha posat amiant,
però tampoc no s’ha llevat a cap, a l’anterior legislatura no
s’havia llevat a cap...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

Per tant, si aquest govern ara està fent unes actuacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Maria Núria Riera i Martos):

...és perquè abans no s’han fet. 

Dit això, i no faré demagògia perquè consider que és un
tema que ens ha de preocupar a tots, li diré que des d’aquesta
conselleria, des d’aquest govern en moment de dificultat
destinam una part del pressupost, important, a la millora de les
instalAlacions, a la reforma, a l’eliminació de barreres
arquitectòniques i a l’eliminació de fribrociment i amiant, són
les actuacions que li estic enumerant.

A part d’això, també li he de dir que aquestes actuacions es
fan ara perquè són actuacions urgents, perquè no estaven fetes,
però sí que aquest govern està fent un pla d’infraestructures
futur, perquè en el futur els pròxims que venguin no es tornin
trobar amb aquestes actuacions urgents que ens trobam nosaltres
ara durant aquesta legislatura. Moltes gràcies.
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(Alguns aplaudiments)

I.5) Pregunta RGE núm. 10449/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressupost de la Conselleria
d'Administracions Públiques destinats als municipis de les
Illes Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Cinquena pregunta, RGE núm. 10449/14, relativa a
pressuposts de la Conselleria d’Administracions Públiques
destinats als municipis de les Illes Balears, que formula el Sr.
Alejandro Sanz i Benejam del Grup Parlamentari Popular. Té la
paraula, Sr. Diputat.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores
diputados, tal y como establece el artículo 75 de nuestro
Estatuto de Autonomía los municipios son las entidades locales
de organización territorial de las Illes Balears y el instrumento
fundamental para la participación de la comunidad local en los
asuntos públicos. Son sin duda las entidades locales las que
mejor conocen las necesidades y los problemas de los
ciudadanos y por eso gestionan los asuntos que más preocupan
a sus vecinos. 

El Govern balear con clara vocación municipalista ha
reconocido el importante papel que desempeñan los
ayuntamientos y su implicación se ha visto materializada con
acciones concretas. Mientras el pacto de izquierdas en el 2011
prefirió destinar el dinero del fondo de cooperación local y la
Ley de capitalidad a amortizar deuda dejando colgados a los
ayuntamientos, el gobierno actual del Partido Popular sí que
está cumpliendo su compromiso con los municipios.

Por todo ello, ¿qué valoración hace el conseller de
Administraciones Públicas del presupuesto de su conselleria
destinado a los municipios de las islas para el próximo 2015?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per contestar.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Juan Manuel Lafuente i Mir):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat, bé, els
pressupostos de la Conselleria d’Administracions Públiques per
a l’any 2015 pugen a la quantitat de més de 36 milions d’euros
i s’han elaborat sota la premissa del control de la despesa
pública per seguir treballant amb l’objectiu de la qualitat dels
serveis prestats als ciutadans.

La voluntat municipalista d’aquest govern ha quedat
acreditada atès que en una legislatura com l’actual, repleta de
dificultats econòmiques, sempre s’ha prioritzat el manteniment
i la destinació dels fons municipals a entitats... com a entitats
més properes als ciutadans i que presten els serveis essencials.

Per açò en aquest exercici 2015 els conceptes són els
següents: al Fons de cooperació local es destinen més de 12
milions d’euros, dels quals hi ha 3 milions que ja estan destinats
a plurianuals i més de 9 milions d’euros que són de lliure
disposició en funció dels criteris que es pacten amb la FELIB;
després als salaris dels batles dels municipis més petits es
destina 1.350.000 euros; a la Llei de la capitalitat a Palma es
destina 4.800.000 euros en funció del conveni firmat amb
l’Ajuntament de Palma; al Fons de seguretat pública es destinen
2,5 milions d’euros per garantir la seguretat pública dels
municipis de les Illes Balears; a la FELIB es destinen 200.000
euros, i també a l’Agrupació Local de Protecció Civil de les
nostres illes que continuarà donant serveis materials necessaris
per donar resposta a les eventuals emergències es dota amb
180.000 euros.

En definitiva i com a resum, aquest govern treballa per
garantir que els municipis de les nostres illes puguin disposar de
recursos econòmics suficients per a la prestació de serveis
essencials i amb aquest objectiu la Conselleria
d’Administracions Públiques destina de forma directa un total
de 21.467.859 euros que representen un 58% del total del
pressupost de la conselleria.

Gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 10451/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cronograma d'execució d'obra i posada
en servei de l'enllaç Mallorca-Eivissa.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sisena pregunta, RGE núm. 10451/14, relativa a cronograma
d’execució d’obra i posada en servei de l’enllaç Mallorca-
Eivissa que formula el Sr. Jaime Fernández i Juan del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
históricamente las Islas Baleares contaban con dos subsistemas
eléctricos aislados eléctricamente, el de Mallorca-Menorca y el
de Ibiza-Formentera, que operaban en régimen de isla y que
desde la perspectiva técnica de gestión de sistemas eléctricos les
hacía frágiles a la hora de hacer frente a posibles perturbaciones
en la red o que fueses ellos más complejo... el poder garantizar
una calidad de suministro en todo el territorio.

Por esto, desde el Grupo Parlamentario Popular ya
valoramos de forma positiva la unión mediante cable submarino
de su sistema Mallorca-Menorca al sistema eléctrico
continental, otorgando esta conexión de más robustez a los
sistemas de Mallorca y Menorca ante perturbaciones y más
sólidos a la hora de garantizar la calidad de suministro que
ciudadanos y empresas requieren.
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No obstante, hoy nos toca valorar también de forma positiva
que en unos meses las islas de Ibiza y Formentera desde la
perspectiva eléctrica dejen de ser islas para pasar a formar parte
del sistema eléctrico continental, tal y como anunció el
presidente del Govern de les Illes Balears el pasado 12 de
noviembre.

Desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que
disponer en nuestras islas de un sistema eléctrico fiable, seguro
y que cubra todas las necesidades que demanda la sociedad debe
de ser algo prioritario por su relación directa con la
competitividad y la calidad de vida.

Por esto, hoy nos alegramos de la llegada en breve de la
interconexión a Ibiza y Formentera y nos gustaría conocer, Sr.
Conseller de Economía y Competitividad, cuál será el
cronograma de ejecución de la obra y puesta en servicio que se
tiene previsto del enlace eléctrico entre Mallorca e Ibiza.

Gracias, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA: 

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, señores diputados. Sr. Diputado, creo que el
análisis que usted ha hecho es exactamente la situación actual
y de lo que estamos hablando ahora mismo es de seguir
avanzando en nuestra estrategia energética y seguir tomando
decisiones y actuaciones claras para que no seamos cuatro islas,
en este caso, sino que seamos una única y que además podamos
estar conectados con la península. 

El pasado 12 de noviembre el presidente inauguró un
proyecto que va a ser relevante para Ibiza, relevante con su
conexión después con Formentera y relevante para Menorca y
Mallorca por estar todas conectadas. Saben que hubo un
problema en el año 2012, por dos veces hubo un corte eléctrico
que fue muy importante para la isla de Ibiza, por lo tanto esto es
lo que se pretende evitar. 

Es una inversión de 260 millones de euros, con un ahorro de
33 millones de euros para el ciudadano, inversión en la cual...
nuestro presidente inauguró el pasado 12 de noviembre, pero es
más, eso es un avance más dentro del mapa energético que este
gobierno desde principio de legislatura tiene claro que tiene que
desarrollar, junto con la movilidad eléctrica, junto con las
energías renovables que serán... necesario tener este cable para
poderlo desarrollar, estaremos completando todas nuestras
actuaciones en el ámbito energético.

Decir que el proyecto empezó ya con las contrataciones en
el año 2013, que se tiene como deadline, como fecha de
conexión noviembre de 2015, es decir en un año, estamos
hablando de una obra de ingeniería muy relevante,
diferenciadora a muchas de las que se han desarrollado,
hablamos de profundidades de 800 metros, hablamos de dos
cables, uno que es de una longitud de 126 kilómetros y después
de un segundo cable dividido en tres partes.

Bueno, pues esto es avanzar en nuestra estrategia y como
usted ha dicho es económicamente necesario, para el ciudadano
y para las empresas, en el ámbito medioambiental estamos
avanzando de una forma importante otra estrategia de nuestro
gobierno y en definitiva, es crear una estructura sostenible para
nuestras islas. Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.7) Pregunta RGE núm. 10446/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a conveni amb la UIB relatiu al programa
de beques per allotjament.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setena pregunta, RGE núm. 10446/14, relativa a conveni
amb la UIB relatiu al programa de beques per a allotjament, que
formula la Sra. Aina Maria Aguiló i Garcías del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Sra. Consellera, el Govern de les Illes
Balears ha vengut realitzant accions de govern que reforcen la
idea que la tasca educativa perdura durant tota la vida d’una
persona. La gran aposta per la formació professional adequada
a les necessitats del mercat, l’amplia oferta existent en tema
d’idiomes estrangers entre d’altres actuacions són exemples
d’aquesta política. L’aposta per a una millor universitat i les
ajudes als universitaris és un altre exponent d’una política que
entén el fet educatiu com a un tot. La colAlaboració entre el
Govern, la Universitat i l’Estat és el camí necessari per abordar
aquesta resposta a les necessitats i particularitats dels nostres
universitaris davant el fet de la insularitat.

El que he mencionat fins ara es pot dir que depèn dels debats
que hem tingut en aquesta cambra i que es conforma com a un
vertader mandat al Govern d’aquesta comunitat autònoma.

És per aquesta qüestió que el Grup Parlamentari Popular
entén que aquest parlament ha de conèixer de primera mà de la
titular de la cartera d’Educació els objectius i continguts...els
objectius i els continguts dels paquets de (...) firmats amb la
UIB recentment. I és per això que li feim la següent pregunta:
quins objectius té el conveni signat dia 31 d’octubre de 2014
amb el rector de la Universitat de les Illes Balears relatiu a
programa de beques per a allotjaments per als cursos 2014-
2015?

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Nuria Riera i Martos):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, gràcies, Sra. Diputada, miri, els
principals objectius del conveni de subvenció és facilitar i
fomentar la integració de nous estudiants de la Universitat a la
vida acadèmica del Campus Universitari, la finalitat és que hi ha
persones amb dificultats econòmiques, que es poden trobar a
més amb barreres de mobilitat, és a dir, distància a causa de la
insularitat o per la distància de la Universitat als seus llocs de
residència, entre el domicili i el campus; per tant, per a aquest
curs s’han tret 8 beques universitàries d’allotjament, dues per a
la part forana, dues per a Menorca, dues per a Eivissa i dues per
a Formentera, a més si alguna d’aquestes queda deserta se
sumaria a les altres.

Aquestes beques consisteixen en un finançament parcial del
servei bàsic d’allotjament amb pensió completa a la residència
d’estudiants durant nou mesos. El preu d’aquesta tarifa de
residència és de 685 euros mensuals. La conselleria aporta 504
euros i el beneficiari aporta la resta. Destacam que hi ha una
aportació global, dividit en un plurianual de dos anys, de 36.261
euros.

A més, aquestes són compatibles amb altres ajudes, per
exemple, subvencions en temes de llibres, de temes de
matriculació o altres ajudes que puguin tenir els universitaris.

L’important és que aquest govern té clar que vol estar
devora l’Universitat, que vol estar devora els nostres alumnes i
que vol facilitar aquest accés als estudis universitaris a tots els
estudiants de les illes que ho vulguin. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.8) Pregunta RGE núm. 10438/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a exclusió social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vuitena pregunta, RGE núm. 10438/14, relativa a exclusió
social, que formula la Sra. Conxa Obrador i Guzman del Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera de Família
i Serveis Socials, com valora les dades de 2013 d’exclusió
social de les Illes Balears?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre, Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Gracias, Sra. Diputada, las
valoramos desde la responsabilidad y desde el convencimiento,
como hemos dicho una y otra vez, que a pesar de que la
recuperación económica en nuestra comunidad autónoma és una
evidencia también somos muy conscientes, y así lo hemos
repetido una y otra vez, que hay muchas familias que todavía lo
están pasando mal y que necesitan del trabajo de este gobierno
y desde este convencimiento y como lo estamos haciendo es
como valoramos estos datos.

Gracias.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Aquesta realitat social, Sra. Consellera, és fruit de la seva
gestió i avui debatrem els pressupostos de 2015, un bon dia per
parlar dels efectes precisament d’aquesta gestió, de la seva,
perquè és la seva gestió la que està provocant un impacte sobre
el present i el futur de la nostra societat en forma d’exclusió que
no té precedents i que estan confirmant els estudis que es van
fent públics per les entitats d’UNICEF, Cáritats, Creu Roja i
recentment l’informe FOESSA, un informe que confirma el que
hem vengut denunciat durant tota la legislatura i que vostès han
negat sistemàticament, que als tres darrers anys s’ha produït un
increment de la desigualtat superior al registrat a la resta de
comunitats, que les llars balears pateixen majors privacions que
la resta, que tenim una de les majors taxes de pobresa severa de
tot l’Estat, una pobresa amb cara i ulls, comptats un per un
sumen més de 100.000 persones, representen més de 40.000
famílies que viuen sense ingressos, que han perdut prestacions
o que no en tenen dret, 40.000 famílies que toquen les portes
d’uns serveis socials sense recursos.

Vol dades objectives?, les que té penjades a la web de la
seva conselleria? Miri, l’any passat la renda mínima va gastar
7.400.000 euros que varen arribar a 2.251 beneficiaris; de
40.000 famílies, Sra. Consellera, en situació d’exclusió severa
només 2.251 beneficiaris. Estam davant el pitjor escenari? No.
El pressupost que vostè preveu destinar a la renda mínima el
2015 és de 5 milions d’euros, una retallada de 2.400.000 euros
que se n’aniran a finançar més de la meitat d’una nova partida
de la Conselleria d’Economia que havia de dotar-se amb 4
milions per al pla d’ocupació.

Això no és el que s’espera d’una consellera que es presenta
com a la màxima defensora del benestar social d’aquesta
comunitat. Vostè no és més que la gran comercial d’un producte
buit, d’un pressupost per a 2015 que provocarà més desigualtats
socials...

(Remor de veus)

...més exclusió i més pobresa. Aquests, Sra. Consellera, ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, silenci, per favor.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

...són els pressuposts que consoliden el seu crac social.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Consellera, té la paraula.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, presidenta. Gracias, Sra. Diputada, yo no
me presento como nada, ustedes júzguenme como quieran. 

En primer lugar, le diré, Sra. Obrador, que usted no me
escucha; nosotros en ningún momento estamos negando que hay
una realidad en esta comunidad autónoma, que todavía hay
familias que lo siguen pasando mal. Lo he repetido una y otra
vez, consulte todas las actas de este parlamento y lo podrá ver
porque parece que usted no quiere escuchar. Lo hemos
reconocido y si no lo reconociésemos no estaríamos a
aumentado el presupuesto en el área de servicios sociales. Le
recuerdo que el presupuesto del área de servicios sociales
respecto al año pasado va a aumentar, como así lo podrá
explicar el conseller en breve, va a aumentar un 18%.

Todos los informes a los que usted hace referencia, que
parece también que no los quiere leer del todo, no solamente
hacen referencia al año 2013, empiezan a hacer referencia desde
el año 2008. Entonces las consecuencias de lo que vivimos
ahora, en todo caso, será una responsabilidad compartida porque
ustedes la responsabilidad nunca la tienen, ustedes hablan y
hablan de pobreza pero ¿qué hicieron?, nada.

Estos informes, por si no los ha leído bien, hablan de la
dificultad que tienen las familias para poder llegar a final de
mes. Le recuerdo que el Plan de prestaciones básicas fue este
gobierno el que lo ha triplicado, presupuesto que va a los
ayuntamientos para que puedan dar estas ayudas económicas.
La renta mínima de inserción, que también aumento este
gobierno, le recuerdo que ustedes no lo podrán entender porque
como siempre gobiernan en pacto parece que siempre el
presupuesto lo tienen que tener en sus consellerias, a nosotros
nos da igual, queremos que el dinero llegue a los ciudadanos y
una de las cosas que dicen estos informes es que tenemos que
hacer un especial hincapié en la inserción laboral de aquellas
personas parados de larga duración mayores de 45 años y así lo
va a hacer el SOIB que es quien mejor puede hacer esta
inserción laboral. Habla de pobreza infantil, mire el presupuesto
de este año porque hemos puesto una partida de un fondo
extraordinario de pobreza de 1 millón de euros que se
completará con el Estado. 

Nosotros, ante los problemas buscamos soluciones, ¿qué
hacían ustedes?, ustedes en el peor tiempo también de la crisis
en el año 2010 bajaban el presupuesto del área de servicios
sociales, que hoy en día es un 55% más de lo que ustedes
destinaron en el último presupuesto de la legislatura, les guste
o no les guste.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador!

I.9) Pregunta RGE núm. 10447/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a dessaladora de l'illa de Formentera.

Novena pregunta, RGE núm. 10447/14, relativa a
dessaladora de l’illa de Formentera que formula la diputada Sra.
María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular. Té
la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Actualment l’illa de Formentera, amb més d’11.000 habitants,
amb un increment de més del 51% des l’any 2005 i també amb
un increment en les seves places hoteleres des de l’any 2008,
que en tenia unes 1.749 fins ara que en té 2.375, és a dir, un
increment del 35,7% de la capacitat hotelera; davant d’això fins
fa molt poc, comptava amb una dessaladora que era de 1995 i
que des de l’any 2002 no havia sofert ni inversions, ni
pràcticament manteniment.

No podem oblidar quina és la realitat ideològica de l’illa de
Formentera, una illa, jo diria que l’illa de les Illes Balears més
depenent precisament d’aquest tipus d’infraestructura. La seva
manca de recursos d’aigües subterrànies per poder abastir amb
garanties i qualitat tant la seva població com els visitants, fa
imprescindible que l’estat d’aquesta dessaladora sigui l’adequat,
tant pel seu funcionament com per la seva capacitat.

Malgrat aquesta realitat que tothom coneix, crec que és
evident, durant molts d’anys aquestes inversions no es varen
produir, fins arribar al punt que els anys 2010 i 2011 es va haver
de concloure que l’aigua que es donava als ciutadans no era
potable. 

Davant això Sr. Conseller, l’any passat ens anunciava en
aquest parlament que es feien un seguit d’actuacions de xoc per
revertir aquesta situació. Però volem saber si a part d’aquestes
actuacions de xoc, estan previstes actuacions que facin possible
que l’illa de Formentera, els seus habitants, la seva indústria
hotelera, la seva indústria turística, puguin veure amb
tranquilAlitat un horitzó amb una aigua de qualitat i amb una
aigua potable i segura.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada, com bé ha dit
vostè, l’any 95 es va construir aquesta dessaladora a
Formentera, amb una producció de 2.000 metres cúbics per dia.
L’any 2002 es va fer una ampliació i varen passar a 4.000
metres cúbics per dia. I des de llavors ençà no s’hi havia fet res.
També hem de recordar, ho ha dit vostè, que l’única font de
subministrament d’aigua potable que té l’illa de Formentera
pràcticament és aquesta, la dessaladora. 

Fins l’any passat, en què es varen fer per primera vegada
unes obres d’emergència importants amb 1,5 milions d’euros a
una reforma primera dins la dessaladora, com dic, fins l’any
passat havíem tengut problemes amb el subministrament
d’aigua, tant en la qualitat com en la quantitat. Tots sabem que
hi ha hagut restriccions a Formentera, i que sobretot aquells
anys 2010, 2011 i 2012, hi va haver problemes fins i tot de
qualitat d’aigua en determinants moments puntuals.

A posta des d’ABAQUA vàrem procedir a fer una inversió
d’1,5 milions d’euros a fons perdut, això no ho ha de pagar
ningú, ho va pagar directament el Govern, els ciutadans de
Formentera no hauran de pagar mai aquesta reforma i per
primera vegada el 2013 i el 2014 s’ha arribat a tenir una aigua
potable amb quantitat suficient a l’illa de Formentera.

De totes maneres això no és suficient, hem fet una reforma
que ens permet aguantar un seguit d’anys en bones condicions,
però s’ha de fer una reforma integral i això és el que feim.
Entram a una reforma integral de la dessaladora, una reforma
integral que tendrà un cost d’uns 3.364.000 euros i el que es
pretén és donar tranquilAlitat dins els pròxims anys. Per tot això
hem iniciat la licitació per a la redacció, reforma i explotació
d’una planta dessaladora a Formentera. La redacció, tenim ja
l’avantprojecte i es passarà a una producció de 5.000 metres
cúbics per dia, amb possibilitat de 7.000, és a dir, quasi
doblarem allò que hi ha ara. Una reforma que pràcticament
parlam de fer-la nova, aquesta obra tendrà una execució d’uns
12 mesos, es començarà després del juny de 2015 més o manco,
perquè durant el mes d’estiu ens convé no fer-hi feina, sinó
mantenir-nos amb la dessaladora així com la tenim, hem de fer
simultani la reforma integral amb el subministrament d’aigua.
I si no hi ha res de nou, durant els pròxims 13 anys, que és el
que du l’explotació, l’illa de Formentera no ha de tenir cap
problema en qüestió de qualitat i quantitat d’aigua.

Per tant, una obra molt necessària per a l’illa de Formentera.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.10) Pregunta RGE núm. 10452/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a pressuposts general de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a 2015.

LA SRA. PRESIDENTA:

Desena pregunta, RGE núm. 10452/14, relativa a
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2015 que formula el diputat Sr. Francisco
Mercadal i Alabern. Sr. Diputat, té la paraula.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta ha estat una
legislatura marcada per un enorme esforç de cara a la
recuperació econòmica de la nostra comunitat autònoma, que
lidera les dades de creixement, de creació de llocs de feina i de
confiança empresarial. Aquesta comunitat autònoma du 24
mesos baixant les xifres d’atur, és a dir, dos anys de tres de
legislatura. La nostra comunitat autònoma du 28 mesos baixant
les xifres d’atur juvenil, és a dir, pràcticament dos anys i mig de
tres d’aquesta legislatura. Aquesta comunitat autònoma du 18
mesos creant ocupació neta, la meitat del que duim de
legislatura. Avui es creen 16 llocs de feina diaris, quan el darrer
any del pacte se’n destruïen 32 diaris. 

Aquesta recuperació que ja és palpable i cada dia per més
persones, ha vengut acompanyada per un tractament seriós,
rigorós i eficient dels recursos públics. Els dos primers anys han
estat uns pressuposts d’ajustament dels comptes públics, per
engirgolar l’enorme quantitat de factures pendents que es
deixaven sense pagar, com si no hi hagués un demà. Recordem
per exemple quina és la comparativa entre un Pla E, que es feia
des del Govern socialista, o un Pla de pagament a proveïdors
que ha posat en marxa un govern del Partit Popular.

Enguany ha estat l’any de la consolidació del creixement a
la nostra comunitat autònoma i enguany veim uns pressuposts
amb uns comptes públics, que una vegada ajustats i consolidat
el creixement, incrementaran el ritme d’aquest creixement. Són
sens dubte uns pressuposts seriosos i eficients amb els recursos
públics, que posaran la cinquena marxa a aquesta comunitat
autònoma.

A nosaltres ens importen les persones, qualque diputat deia
que no està d’acord amb aquestes preguntes d’autobombo. Jo
diria que si tenguéssim un termòmetre per mesurar la
demagògia, rebentaria en aquest parlament, per segons quines
preguntes de l’oposició. Perquè a nosaltres ens importen les
persones com a centre de les polítiques que desenvolupa el
Govern i les normes que es fan en aquest parlament i que
s’aproven en aquesta cambra. 

És per això que avui li demanam Sr. Conseller, en què
beneficia el Projecte de llei de pressuposts generals de l’any
2015 les persones d’aquesta comunitat autònoma?

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Mercadal. Un projecte
polític liberal i reformista, no només consisteix en controlar
amb eficàcia les regles del mercat, sinó que també aspira a
transformar, a millorar les condicions de vida dels nostres
conciutadans. Això és allò que ha fet el Govern de les Illes
Balears durant aquesta legislatura, a això han anat dirigits els
quatre pressuposts de la comunitat que hem aprovat des del
Govern i des d’aquest Parlament en aquests quatre anys.

Millorar les condicions de vida dels ciutadans de les Illes
Balears exigia fer polítiques de contenció de despesa que
permetessin garantir la prestació del serveis públics
fonamentals. Millorar les condicions de vida dels ciutadans de
les Illes Balears exigia no enganar-los i pagar-los, per evitar que
tanquessin les empreses i que els proveïdors de l’administració
poguessin mantenir els llocs de feina que tenien a càrrec. Hem
pagat durant aquests anys 2.000 milions d’euros d’obligacions
reconegudes d’exercicis anteriors a 2011.

Hem fet els pressuposts d’aquests anys i aquests han permès
tornar a la comunitat autònoma al creixement econòmic, tornar
la comunitat autònoma a generar ocupació. Aquests pressuposts
han permès que més persones poguessin accedir als programes
de prestació social.

I ara necessitam un major ritme de creixement, necessitam
un major ritme de creixement perquè necessitam generar encara
més ocupació de la que hem generat durant aquests dos anys,
perquè necessitam estendre més i a més gent els beneficis de la
recuperació econòmica, perquè l’ocupació, l’ocupació és
l’element decisiu, no només per combatre la falta de progrés
econòmic de la nostra gent, sinó també per fer més polítiques
d’inclusió a la nostra societat. 

Així ho feim amb els pressuposts del 2015, incrementam,
practicam les polítiques d’estímul al creixement per generar
major ocupació i al mateix temps, incrementam les partides dels
pressuposts dels nostres serveis públics fonamentals, per
garantir-los, per continuar fent política amb garantia dels
nostres conciutadans. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.11) Pregunta RGE núm. 10440/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a combatre la desigualtat social.

LA SRA. PRESIDENTA:

Onzena pregunta, RGE núm. 10440/14, relativa a combatre
la desigualtat social, que formula el diputat Sr. Vicenç Thomàs
i Mulet del Grup Parlamentari Socialista. Té la paraula Sr.
Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Bon dia a tothom. Avui que debatem el projecte de
pressuposts de l’any 15, és un bon dia per parlar dels efectes de
la seva gestió, perquè la seva gestió està provocant un impacte
sobre el present i el futur de la nostra societat, en forma de
desigualtat que no té precedents i està confirmant tots els estudis
que es fan públics, Càritas, Creu Roja, UNICEF, o FOESSA.

Per això li demano, Sr. Conseller, què fa la seva conselleria
per combatre la desigualtat social a les nostres illes?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre. Sr.
Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta. Sr. Diputado, para combatir la desigualdad
no hay mejor política social que crear empleo, ¿de acuerdo? Y
a partir de ahí...

(Alguns aplaudiments)

Y a partir de ahí, y vaya preparando los datos o vaya
preparando apuntes porque va a ser una intervención de datos.
A partir de aquí le daré todos los datos, incluido el de
desigualdad, de los informes que usted me está definiendo.
Pregúnteme.

(Algunes rialles i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Thomàs. Sr. Diputat.

EL SR. THOMÀS I MULET:

Sr. Conseller, el Govern Bauzá del qual vostè en forma part,
ha fet pagar la crisi als ciutadans durant aquests tres anys i mig.
I ara vivim en una societat que té més exclusió, més desigualtat
i més precarietat, entre d’altres, precarietat laboral. I el preu que
fa pagar el oresident als ciutadans és injust i indigne. Li posaré
un parell d’exemples, després la nostra portaveu ja parlarà
d’altres coses.

Per exemple, la meitat dels nostres joves no tenen feina i
cada cop hi ha més treballadors pobres. El 37% d’aturats ho són
de llarga durada i la desigualtat en renda cada cop és més ampla.
Per exemple, una altra dada, l’anterior legislatura demora per a
una intervenció quirúrgica 51 dies, ara, el doble. Consulta en
hospital 30 dies, ara, el triple. Abans els pensionistes no havien
de pagar medicaments, ara els paguen i un de cada cinc no té
doblers per pagar-los. I a un 12% de les nostres llars ja no és
possible fer tractament necessaris en salut. Un terç de les cases
no pot fer front a les despeses domèstiques i un 20% ja han
rebut un avís de tall de llum. 7.400 cases no tenen cap altre
ingrés que la pensió d’un dels seus membres i s’ha multiplicat
per cinc.
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Vostè creu que això és mentida, com va dir la Sra. Cabrer?
Miri, la desigualtat social ha crescut aquí a les Illes Balears per
damunt la mitjana espanyola i la recuperació que vostès diuen
no arriba a la ciutadania. Les diferències socials són més grans
cada cop, creixen. 

Sr. Conseller, no hi haurà recuperació si hi ha desigualtat,
que és el càncer social de la nostra...

(Se sent el timbre de tall de micròfon)

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sr. Diputado, yo le voy a contestar con los datos de estos
informes y le voy a contestar con realidades. Y son estos
informes que no están leyendo o que lee y extrae lo que quiere.

Mire, los informes nos posicionan en 2007, comunidad que
estaba por encima de la media nacional en el ámbito de
desarrollo humano e índice de pobreza. Estábamos por debajo
del índice de pobreza del resto de comunidades y por encima del
índice de desarrollo. Finales de 2011, en estos dos indicadores
hemos pasado de estar arriba a ser los últimos, la comunidad
con mayor desigualdad en el 2011, la comunidad con menor
desarrollo del índice que mide las rentas de las familias.

Pero le voy a dar más datos. El informe Cáritas, es que no
está leyendo la verdad. Claro que este gobierno ha hecho
políticas adecuadas y bien lo ha explicado la consellera de
Asuntos Sociales, como lo ha explicado el conseller de
Hacienda, ¿sabe cuáles son?, que hemos conseguido estar por
debajo de la media nacional en cada uno de los indicadores que
usted me está hablando, por debajo en cada uno de los
indicadores. 

¡Míreme! Desempleo juvenil, España 55% 2013, Informe
Cáritas; Baleares 45%. Mayores de 55 años, España 22,3%;
Baleares 16,6%. Parados de larga duración, España 58,4%;
Baleares 47,7%. Parados de muy larga duración, España un
36%; Baleares un 27%. 

¿Sabe qué? Cuando llegamos perdíamos 32 puestos de
trabajo cada día y hoy generamos 16 puestos de trabajo cada día
y la conclusión es el inicio...

(Alguns aplaudiments)

La mayor desigualdad es no tener trabajo, la mayor
desigualdad es no tener trabajo, y nosotros estamos generando
empleo.

Muchas gracias.

(Alguns aplaudiments)

I.12) Pregunta RGE núm. 10445/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a servei de valoració i atenció primerenca
per a menors de sis anys.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dotzena pregunta, RGE núm. 10445/14, relativa a serveis de
valoració i atenció primarenca per a menors de sis anys, que
formula la diputada Sra. María José Bauzá i Alonso del Grup
Parlamentari Popular. Té la paraula Sra. Diputada.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. El Servicio de valoración
y atención temprana del Govern de les Illes Balears, atiende a
niños menores de seis años afectados por cualquier tipo de
trastorno, tanto en el desarrollo motor, conectivo, sensorial, o
conductual, o aquellos que tienen algún riesgo de sufrirlo, así
como por alguna discapacidad. De esta manera los menores
pueden recibir la atención profesional de psicólogos,
fisioterapeutas, logopedas, así como un servicio específico para
el tratamiento de niños prematuros.

Este es un servicio del Govern que realiza a través de sus
oficinas de Palma y consta de una unidad de diagnóstico infantil
y atención temprana, que es donde se realizan las valoraciones
de los niños para detectar precisamente las necesidades de
intervención y por otra parte consta del servicio de desarrollo
infantil y atención temprana, que se ocupa del tratamiento en los
ámbitos de la psicología, logopedia y fisioterapia.

Pero también con el fin de agilizar los trámites y conseguir
que pase el menor tiempo posible entre el momento en que se
detecta el trastorno y el momento en que el niño empieza a
recibir atención especializada y adecuada, se conciertan
sesiones con nueve asociaciones del ámbito de la discapacidad,
que son servicios de desarrollo infantil y atención temprana.
Estas entidades son Máter Misericordia, APROSCOM,
APNAB, ASNIMO, ASPACE, Joan XXIII, ACNEF, Fundación
Menorca y ASPAS. 

Dada la importancia que tiene que la intervención con el
menor se realice los antes posible, a fin de que todo su potencial
se pueda desarrollar al máximo, Sra. Consellera ¿qué valoración
hace la Conselleria de Familia y Servicios Sociales del Servicio
de valoración y atención temprana para menores de seis años
que presta el Govern de les Illes Balears?

Muchas gracias.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula la representant del Govern per respondre. Sra.
Consellera.

LA SRA. CONSELLERA DE FAMÍLIA I SERVEIS
SOCIALS (Sandra Fernández i Herranz):

Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Sra. Diputada. El
Servicio de valoración y atención temprana, que se incluye
dentro del servicio de desarrollo infantil y la atención temprana,
como usted decía, ha sido potenciado considerablemente en los
últimos años, lo que ha provocado un aumento muy importante
de usuarios. Este servicio ha pasado de atender 360 menores de
seis años en el 2010 a 612 el año pasado, esto supone un
aumento de un 70% de usuarios.

Las mejoras introducidas por la conselleria en este servicio,
mediante el concierto con entidades, se han realizado desde
diversos ámbitos. Desde el nivel presupuestario he de decirle
que la dotación destinada al concierto de plazas o sesiones con
las diferentes entidades que prestan estos servicios ha pasado de
845.000 euros en el año 2010 a los más de 1.900.000 euros en
el año 2014, y en el 2015 también hay previsto un aumento
presupuestario llegando a alcanzar los 2.150.000 euros. Por
tanto desde entonces ha sufrido un aumento de un 153%, una
muestra de que este gobierno apuesta por este programa.

Respecto a las sesiones, durante el año 2012 las nueve
entidades que gestionaban los diferentes SEDIAP realizaron
48.840 sesiones, y este año se prevé que serán un 15% y se
superarán las 56.100 sesiones. Respecto a la divulgación, algo
muy importante para que los padres puedan conocer este
servicio, es que se ha potenciado la difusión de estos servicios
en aquellos ámbitos en los que se puede producir la detección,
el sanitario, el familiar y el escolar, editando más de 7.000
trípticos en los que se informa de estos servicios disponibles y
se (...) los principales signos de alarma que pueden alertar a una
familia, a un profesional, de un menor, que trabaje con un
menor, que presente algún tipo de transtorno. Así mismo en
breve saldrá publicada una guía para padres y madres con niños
prematuros realizada por los profesionales del SBAP que llevan
este servicio que será repartida en todos los hospitales con
servicio de neonatología.

Quiero mencionar que a parte del servicio que prestan las
entidades hay que añadir el que se presta directamente desde la
conselleria en las oficinas de la calle Joan Maragall, donde hay
dos equipos de intervención, cada uno con un fisioterapeuta,
cuatro psicólogas y dos logopedas. En esta oficina también se
lleva a cabo el tratamiento especializado con prematuros.
Nuestro objetivo es continuar impulsando el Servicio de
desarrollo infantil y atención temprana, así como su
conocimiento entre la población, porque ofrece no sólo unas
terapias y unos tratamientos esenciales para el desarrollo de
estos menores afectados por algún tipo de transtorno o
discapacidad o con riesgo de padecerlo, sino también un
asesoramiento y una tranquilidad vital para sus padres. 

Muchas gracias.

I.13) Pregunta RGE núm. 10450/14, de l'Hble. Diputada
Sra. María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a foment de la biomassa en
el marc de l'impuls de les energies renovables.

LA SRA. PRESIDENTA:

Tretzena pregunta, RGE 10450/14, relativa a foment de la
biomassa en el marc de l’impuls de les energies renovables, que
formula la diputada Sra. María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada. 

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
el govern del Partit Popular ha aprovat durant aquesta
legislatura el primer Pla d’energies renovables de les Illes
Balears, un instrument estratègic per aconseguir un creixement
econòmic sostenible. Aquest document constitueix el full de
ruta en totes les actuacions per aconseguir la suficiència i a la
vegada l’eficiència energètica, reduir les emissions de gasos
contaminants i l’efecte hivernacle, i disminuir els costos de
l’energia.

En aquests moments el Consell Assessor de l’Energia
tramita la modificació del Pla energètic de Balears per
incorporar-hi una ordenació territorial de les energies
renovables. A les nostres illes les tecnologies amb més
possibilitats de desplegament i d’utilització són la solar
fotovoltaica, l’eòlica i la biomassa; aquesta té un gran potencial
en aplicacions tèrmiques. Vull destacar una de les primeres
actuacions del govern de José Ramón Bauzá per incentivar
l’activitat econòmica: el Decret llei de mesures urgents per a la
reactivació econòmica de Balears, que ja va incorporar les
primeres mesures per a la producció d’energia renovable en el
medi rural, i va crear la figura del gestor de la biomassa. A la
vegada la primera llei agrària de Balears, ara en fase de
tramitació parlamentària, també dedica una especial atenció a la
producció de biomassa, que la facilita i l’afavoreix.

Totes aquestes iniciatives confirmen l’interès del govern del
Partit Popular per desplegar i per emprar les energies renovables
a les nostres illes. Per tant, Sr. Conseller, quines són les
actuacions duites a terme per fomentar l’ús de la biomassa
durant aquesta legislatura? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre la
pregunta. Sr. Conseller, quan vulgui.

EL SR.  CONSELLER D’ECONOMIA I
COMPETITIVITAT (Joaquín García i Martínez):

Sra. Presidenta, señores diputados, Sra. Diputada, bien, la
apuesta por la biomasa es otra de las apuestas que este gobierno
puso en marcha desde el inicio de la legislatura, y siempre
pensando de alguna forma en ir introduciendo alternativas,
alternativas que todas ellas tuvieran siempre dos consecuencias
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importantes: un impacto en el ámbito económico, es decir,
reducción, efectividad, productividad para las empresas y para
el consumidor; y por otro lado, dentro del económico, es
generar una industria que ahora mismo tenía muchas dudas, en
esos momentos, porque no existía un marco de legislación
adecuado. Y, por otro lado, en el ámbito medioambiental,
también por dos temas relevantes: emisiones de CO2 -esta
alternativa las reduce frente a otras alternativas-, y por otro lado
también ayudar a nuestros bosques a su limpieza y a su
mantenimiento.

Bueno, pues, a partir de ahí se identificaron por un lado
consumidores y por otro lado empresarios instaladores, y nos
hablaron de que existía un problema de regulación, es decir, no
se tenía garantizado que el consumidor tuviera abastecimiento,
hacer una inversión para no tener abastecimiento, y que el
empresario, el que generaba el abastecimiento, no tuviera
consumidor. Se hizo a partir de ahí unas mesas de trabajo y se
reguló a través de la Ley 13/2012, en la que se establece una
serie de mecanismos para garantizar el uso de esta alternativa,
que es crear los gestores de biomasa por un lado, crear puntos
de recogida y tratamiento de biomasa vegetal y, por último,
puntos de almacenamiento y transferencia de biomasa vegetal.
A partir de aquí podemos decir que ya tenemos 18 gestores de
biomasa autorizados, 7 puntos de almacenamiento, y va
creciendo el interés tanto del empresario, del emprendedor,
como del consumidor. 

¿Qué se ha completado? Iniciativas. Ayudar desde la
administración a través de potenciar las instalaciones de estas
alternativas. Se han hecho dos convocatorias, una en el año
2011, otra en el año 2014, y en los presupuestos de este año hay
una partida específica para seguir potenciando esta alternativa.
Hoy existe empresa, hoy ya se están generando puestos de
trabajo y hoy es una alternativa que tiene una ley, tiene una
simplificación administrativa y tiene herramientas para que
pueda ser una realidad.

Muchas gracias.

I.14) Pregunta RGE núm. 10444/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a novetats de la targeta
intermodal de transports.

LA SRA. PRESIDENTA:

Catorzena pregunta, RGE 10444/14, relativa a novetats de
la targeta intermodal de transports, que formula el diputat Sr.
Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari
Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Gracias, presidenta. Las grandes iniciativas en nuestra
comunidad impulsadas en materia de transporte público se han
producido gobernando el Partido Popular, pese a quien le pese,
a diferencia de los gobiernos del pacto, que, mucha propaganda
pero poca efectividad, acompañada de un verdadero y continua
despilfarro. 

Ejemplos de avances impulsados por el gobierno del Partido
Popular son muchos, pero me centraré hoy en la tarjeta
intermodal de transporte: puesta en marcha por el Consorcio de
Transportes de Mallorca el 21 de marzo de 2007, gobernando el
Partido Popular, con un carácter en su momento totalmente
vanguardista al ser de tipo sin contacto, sirviendo para realizar
viajes en el servicio de transporte público de tren, autobús y
metro, aportando esta nueva tarjeta beneficios económicos y de
comodidad para el usuario. Así se crearon dos títulos de
transporte, dos tipos de títulos de transporte: los llamados T20
y T40, con la intención de promover el uso del transporte
público y fidelizar a los usuarios, suponiendo un abaratamiento
general de las tarifas para el usuario. En cambio el gobierno del
pacto puso en marcha en 2008 un sistema tarifario insostenible
por el gran desfase entre el coste real del servicio y el precio que
abonaba el usuario, fijando unos descuentos inasumibles
respecto al precio medio del billete, dejándolos inalterados
durante toda la legislatura, sin tener en cuenta el incremento del
IPC y del precio del combustible, creando un mayor desfase.
Así por ejemplo en 2008 el gobierno del pacto tuvo que destinar
9 millones de euros para cubrir el déficit que generaron los
medios de transporte público tras las reducciones que aplicaban.
En cambio este gobierno ha modificado el sistema tarifario con
el fin de garantizar la necesaria sostenibilidad del servicio de
transporte público -es su mejor garantía- revisándolo, además de
poner en marcha importantes novedades en la tarjeta intermodal
de transportes.

Por ello, Sr. Conseller de Agricultura, Medio Ambiente y
Territorio, le formulo la siguiente pregunta: ¿cuáles son las
novedades de la tarjeta intermodal de transportes que lleva a
cabo el Consorcio de Transportes de Mallorca?

Gracias, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Diputat, la creació l’any
2007 de la coneguda com targeta intermodal ha permès durant
aquests anys impulsar el transport públic tant amb autobús com
amb tren aquí a Mallorca. Aquesta targeta permet tractar de
manera diferenciada grups d’usuaris en funció de les seves
necessitats i també en funció de la seva capacitat econòmica.
Així tenim tota una sèrie de grups establerts: el grup de
pensionistes i tercera edat, el grup de joves, el grup de persones
amb algun tipus de discapacitat i també el grup de famílies
nombroses. Aquests grups tenen amb caràcter general una
bonificació del 50% sobre el preu del bitllet tant d’autobús com
de tren. A més aquesta targeta permet carregar el que
denominam els títols de transport, la T20 o la T40, amb els
quals es compren 20 viatges o 40 viatges a preus també molt
més accessibles. I durant tots aquests anys la targeta s’ha anat
incorporant, a més, a tota la xarxa de transport de Mallorca,
fent-la seva tots els operadors de transport que colAlaboren amb
el Consorci de Transports de Mallorca. 
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Amb la imminent posada en funcionament del nou sistema
de venda i validació de bitllets i targetes a la xarxa de tren i
metro, que implica una modificació tecnològica de la targeta,
també creim que ha arribat el moment de fer un pas més en la
millora contínua del transport públic. D’aquesta manera la nova
targeta intermodal introdueix les següents novetats: es crea un
nou grup que tendrà dret a bonificació d’un 50% dirigit a aturats
de llarga durada; una altra de les coses que feim és que l’edat
màxima per viatjar gratis passa de 4 a 12 anys, és a dir, el
infants fins ara podien viatjar gratis fins als 4 anys i ara ho
podran fer fins als 12 anys, i d’aquesta manera s’incideix de
forma molt directa sobre les economies familiars en general i
també de les famílies nombroses en particular. La caducitat de
la targeta dirigida a pensionistes i gent de tercera edat també
passa d’un any fins als cinc anys, ara cada any s’havia de
renovar i el que feim ara és deixar que es pugui renovar cada
cinc anys, amb la qual cosa reduïm dràsticament la càrrega
administrativa per a aquest colAlectiu. La caducitat del títol de
transport de 20 viatges passa de quatre mesos a un any, és a dir,
aquesta famosa T20 per a 20 viatges s’havien de consumir
durant quatre mesos; ara què feim?, idò permetem que durant tot
un any la puguin utilitzar, això és per a gent que no l’utilitza
diàriament i que va a fer feina cada dia amb el transport públic,
i el nombre de transbordaments també gratuïts amb la targeta
passa d’un a dos. 

En definitiva, es tracta d’un conjunt de mesures que el que
pretenen és incentivar l’ús del transport públic a Mallorca fent-
lo cada dia una mica més modern i més accessible per a tots. Es
preveu que a partir de la primera quinzena del mes de gener de
2015 estarà tot en vigor.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.15) Pregunta RGE núm. 10448/14, de l'Hble. Diputat
Sr. Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a cirurgia de Parkinson.

LA SRA. PRESIDENTA:

Quinzena pregunta, RGE 10448/14, relativa a cirurgia de
Parkinson, que formula el diputat Sr. Fernando Rubio i Aguiló,
del Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sr. Diputat.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller de Salut, des
del Grup Parlamentari Popular celebram que des del Govern
s’hagi apostat de manera clara i decidida pel manteniment dels
serveis bàsics de la nostra comunitat autònoma, i això es
materialitza d’una manera ben clara en l’increment del
pressupost de la Conselleria de Salut en més de 123 milions
d’euros per donar garantia i estabilitat a l’assistència sanitària,
que és a dia d’avui més pública, més universal i més gratuïta,
assistència que va estar en perill pel descontrol pressupostari
dels gestors anteriors; recordem-ho: 16.000 milions d’euros de
deute a Espanya, 800 milions d’euros a les Illes Balears, una
sanitat pública en fallida. Per tant, Sr. Conseller, enhorabona per
reconduir aquesta situació i per salvar el nostre sistema sanitari,
que estava seriosament en perill.

Però no únicament fan feina per garantir els serveis bàsics,
sinó que a més a més amb la seva gestió aconsegueixen una
sanitat pública de més qualitat i més capdavantera, amb
intervencions quirúrgiques molt complexes, innovadores i que
incorporen noves tecnologies, com ha estat la primera
intervenció de cirurgia de Parkinson a les Illes Balears,
intervenció quirúrgica que va comptar amb els millors
professionals, amb un equip multidisciplinar format per
neurocirurgians, neuròlegs, anestesistes, radiòlegs del nostre
hospital de referència, els quals han demostrat una vegada més
la seva vàlua i la seva capacitat professional, situant el nostre
hospital de referència al nivell dels millors hospitals
universitaris d’Europa. Amb això cal dir que no fan falta
campanyes publicitàries per demostrar que Son Espases és un
hospital punter i de qualitat, el qual recentment ha rebut el
premi Top 20, com vostè mateix va explicar a la passada sessió
plenària.

Per això, Sr. Conseller, ens agradaria que ens faci una
valoració d’aquesta intervenció i del que suposa per a la nostra
sanitat. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER DE SALUT (Martí Sansaloni i
Oliver):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Com molt bé
vostè ha explicat la implicació d’un conjunt de professionals de
diferents especialitats que vostè ha esmentat va fer possible que
a finals del mes de juliol es fes la primera cirurgia de Parkinson
a un hospital públic de les nostres illes. 

Això, a més de donar una passa més en la prestació sanitària,
allò important és que també evita desplaçaments cap a la
península d’aquestes persones que han tengut durant molts
d’anys d’evolució una patologia com la de Parkinson, i a més
amb un perfil molt concret que l’evidència científica marca que
està indicada aquesta implantació d’elèctrodes. Es tracta de
pacients que han tengut, com deia, una llarga evolució de la
malaltia i que a més no responen a fàrmacs o que els fàrmacs els
suposen reaccions adverses. Això fa que a les nostres illes, de
tots els afectats de Parkinson, afecti a un petit grup de pacients
que puguin ser intervenguts a la nostra sanitat pública, però allò
important és anar donant passes per donar la màxima cobertura
d’assistència a tota la gent afectada. Per tant tenim previst fer al
voltant de deu cirurgies cada any, i vull destacar que són
cirurgies altament complexes multidisciplinars que duren entre
sis i vuit hores, i que aquesta pacient que ja va rebre aquesta
cirurgia el mes de juliol ha evolucionat bé i s’ha reduït
substancialment el seu tremolor. 
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Per tant la satisfacció per part de la conselleria és alta, però
el mèrit és dels professionals que ho han fet possible.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.16) Pregunta RGE núm. 10453/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Margalida Isabel Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'habitatge.

LA SRA. PRESIDENTA:

Setzena pregunta, RGE 10453/14, relativa a Pla d’habitatge,
que formula la diputada Sra. Margalida Cabrer i González, del
Grup Parlamentari Popular. Té la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, el
passat dia 6 de novembre el Govern de les Illes Balears i el
Ministeri de Foment varen signar el nou pla d’habitatge 2014-
2016 per un import total de 13,5 milions d’euros, a més
d’acordar també el compromís del ministeri de destinar altres
27,3 milions d’euros al pagament de subvencions anteriors
aconseguides per ajudar els deutors hipotecaris a fer front a les
seves obligacions per l’adquisició d’un habitatge.

Sense cap dubte són dues bones notícies en matèria
d’habitatge en una legislatura que no ha estat gens fàcil, per
posar ordre a una política erràtica i equivocada que va deixar
penjada molta gent que honestament creia que les ajudes que se
li concedien eren reals i es pagaven. Res més lluny de la realitat:
els 19,2 milions d’euros de fons finalistes rebuts del ministeri es
varen desviar a despesa corrent; es varen deixar 20 milions
d’euros d’ajudes sense pagar jugant amb la bona fe i l’esperança
de milers de persones. L’IBAVI va passar d’un deute de 40
milions d’euros a ni més ni manco a un deute de 120 milions
d’euros, el que va hipotecar la seva supervivència; i els
desnonaments i les demandes per impagament a persones
necessitades estaven a l’ordre del dia. 

Amb aquesta signatura d’aquest conveni continuam fent
feina en una política d’habitatge que demostra que el Partit
Popular és el que ha posar seriositat, rigor i responsabilitat, que
ha estat el Partit Popular el que ha hagut de tancar línies
d’ajudes per no enganar ningú; hem hagut de fer front al deute
de l’IBAVI, fer front a les ajudes concedides i no pagades,
cercar els doblers desapareguts i aturar els desnonaments amb
un pla de lloguer eficaç i ambiciós.

Per això, Sr. Conseller, volem saber què suposarà per als
ciutadans de les Illes Balears aquest nou pla d’habitatge.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el representant del Govern per respondre, Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’AGRICULTURA, MEDI
AMBIENT I TERRITORI (Gabriel Company i Bauzá):

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Diputada,
efectivament, veníem de tots uns plans anteriors, en teoria de
promocionar l’habitatge, que ens han donat bastants de
problemes, bastants de problemes perquè ens vàrem trobar amb
una situació de moltes línies publicades però sense partida
pressupostària, i encara les estam pagant i les pagarem durant
molt de temps. De fet el ministeri ja ens ha dit que haurem de
compensar uns 2 milions i escaig d’euros d’ajudes que
vengueren i es varen destinar a despesa corrent, diguin el que
diguin, i ara nosaltres els haurem d’anar compensant en certa
manera tornant-los a Madrid perquè no s’han destinat realment
a habitatge. Per tant hi ha gent que xerra molt de política
d’habitatge però després envia els doblers a una altra història,
a pagar nòmines de despesa corrent, per exemple.

Les línies d’ajudes que estan establertes dins aqueix conveni
o dins aqueix nou pla facilitaran el lloguer d’habitatges, la
rehabilitació, la regeneració urbana, l’accessibilitat i també
l’eficiència energètica. Això són els grans objectius d’aqueix
nou pla d’habitatge. El Ministeri de Foment i la comunitat
autònoma de les Illes Balears hem firmat per al 2013-2016
aqueix pla, que suposa, com bé ha dit vostè, 13.526.688 euros.
Aquesta aportació es correspon amb el coeficient de repartiment
establert per la nostra comunitat autònoma en base a tota una
sèrie de variables. Les línies d’ajuda a desenvolupar dins aqueix
pla seran, primer, un programa d’ajut al lloguer d’habitatges
amb l’objectiu de facilitar l’accés i la permanència a un
habitatge, en règim de lloguer, a sectors de població amb
necessitat, amb escassos mitjans econòmics, amb una ajuda de
fins al 40% de la renda anual, amb un màxim de 2.400 euros per
habitatge.

Una segona línia seria el Programa de foment de
rehabilitació edificatòria, amb ajudes per a la rehabilitació per
a espais comuns privatius, amb una idea de millorar el seu estat
de conservació, garantir l’accessibilitat i millorar també la seva
eficiència energètica, l’ajuda màxima serà d’un 35% del cost,
amb un màxim d’11.000 euros per a habitatge.

Una tercera línia és el foment de la regeneració i renovació
urbanes, també, amb unes línies d’ajudes que arribaran al 35%
del cost i amb un màxim d’11.000 euros. Són ajudes per al
finançament de la realització d’obres conjuntes de rehabilitació
a edificis i habitatge, i també d’urbanització i reurbanització
d’espais públics, amb la finalitat de millorar els teixits
empresarials, els teixits residencials.

I una quarta línia de suport a la implantació d’accessibilitat,
eficiència energètica i estat de conservació dels edificis.

Moltes gràcies.
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I.17) Pregunta RGE núm. 10437/14,de l'Hble. Diputat
Sr. Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a acusació contra Cristina de Borbón.

LA SRA. PRESIDENTA:

Dessetena pregunta, RGE núm. 10437/14, relativa a
acusació contra Cristina de Borbón, que formula el Diputat, Sr.
Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS. Té la
paraula.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President del Govern de les
Illes Balears, aquesta és la resolució de l’Audiència Provincial
de Palma que considera que hi ha suficients indicis de la
cooperació de la germana del Rei en dos delictes fiscals en els
exercicis 2007-2008, en relació amb els negocis que el Sr.
Urdangarín i la Sra. Cristina de Borbón varen tenir amb el
Govern del Partit Popular a les Illes Balears i al País Valencià.
Com que aquesta sentència diu textualment, aquesta resolució
diu: “Que estima que concurren argumentos para el
sometimiento de este hecho al escrutinio del juicio oral”, ens
agradaria saber quina serà la postura que l’acusació particular
del Govern de les Illes Balears mantendrà en aquest cas.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Moltes gràcies i bon dia, Sr.
Barceló. Com vostè sap, la interlocutòria de l’Audiència
Provincial de dia 7 de novembre estimava, parcialment, els
recursos d’apelAlació interposats tant pel Ministeri Fiscal com
per la representació processal de la Sra. Cristina de Borbón, en
el sentit del sobreseïment de les actuacions en matèria de delicte
de blanqueig de capital.

La mateixa interlocutòria mantenia les imputacions per
cooperació de delictes contra la Hisenda Pública establerts entre
els anys 7 i 9, delictes en contra de la Hisenda Pública que fan
referència en aquest cas i que han de ser els tributs estatals els
que es malversen, no fa referència a cap tipus de tributs
autonòmics. Per tant, la legitimació d’acusar és de l’organisme
perjudicat directament pel delicte, en aquest cas l’Agència
Tributària de l’Estat i no l’Agència Tributària de les Illes
Balears.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, quan vulgui.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Sí, “hay indicios suficientes de que Cristina de Borbón, de
manera innegable e inobjetable, se beneficio del dinero de la
sociedad Aizon para evadir impuestos”, doblers que són 6
milions d’euros, suposadament malbaratats, hem de dir encara,
procedents de recursos públics de les Illes Balears, entre
d’altres, Sr. Bauzá.

Evidentment, el que fa vostè, per tant, és una interpretació
per no haver de defensar els interessos de les Illes Balears. La
meva pregunta és: miraran cap a una altra banda? Pel que m’ha
contestat a la primera pregunta sembla que sí, que mirarà cap a
una altra banda.

Farà deixadesa, per tant, de les seves responsabilitats? Sr.
Bauzá, en el cas del Sr. Cardona, exconseller del Govern del
Partit Popular, o en el cas del Sr. Matas, expresident de les Illes
Balears, l’acusació del Govern de les Illes Balears, l’acusació
particular el Govern de les Illes Balears va mantenir l’acusació.
En el cas de la Sra. Cristina de Borbón veiem que han decidit
que no.

Sr. Bauzá, si és així, vostès fan deixadesa de la seva
obligació de defensar els interessos dels ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears i els recursos públics que es varen
malbaratar els quals sortiren de les arques del Govern de les
Illes Balears, per tant doblers de tots els ciutadans, Sr. Bauzá.
Encara que el delicte fiscal, efectivament, correspongui a la
hisenda tributària, però els doblers varen sortir d’aquí, Sr.
Bauzá.

Torn a reiterar la pregunta: miraran cap una altra banda?
Farà deixadesa de les seves responsabilitats?

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern. Quan vulgui.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Barceló, o vostè no ha
escoltat res del que jo he dit o simplement no li ha agradat la
resposta que li he donat.

Li tornaré repetir, perquè crec que no m’ha escoltat o,
segurament, no és el que voldria vostè que féssim nosaltres.

Els delictes contra la Hisenda Pública als quals fan
referència tant la Interlocutòria de l’Audiència com del Jutge
Instructor, del dia 25 de juny del 2014, fan referència
exclusivament a tributs estatals, no a tributs autonòmics, Sr.
Barceló, per tant escolti bé el que li dic i no interpreti el que
vostè voldria que li digués. Per tant, la legitimació única i
directa per acusar correspon al perjudicat directa, en aquest cas
en matèria de tributs de l’Estat, l’Agència Tributària de l’Estat
i no l’Agència Tributària de les Illes Balears, perquè no són
tributs autonòmics, Sr. Barceló.
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I li puc assegurar que si, en qualsevol cas, aquest govern
tengués informació o coneixement que fos el contrari i
tenguéssim nosaltres responsabilitat directa, actuaríem de la
mateixa manera i ho faríem davant qui fos, fos qui fos.

Sr. Barceló, aquesta és la realitat i no la que a vostè li hagués
agradat que fos.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

I.18) Pregunta RGE núm. 10441/14, de l'Hble. Diputada
Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a precarietat laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Devuitena pregunta, RGE núm. 10441/14, relativa a
precarietat laboral, que formula la diputada Sra. Francesca
Lluch Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista. Té
la paraula, Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. President, la legislatura ja acaba
i les seves polítiques aquí i a nivell estatal ja han donat els
resultats, una herència, des del nostre punt de vista,
absolutament indesitjable. Vostès, amb les seves polítiques, han
aconseguit crear una societat amb més desigualtat, amb més
pobresa i amb més precarietat, i no només ho diem nosaltres,
sinó que ho han dit els informes de Caritas, d’UNICEF, de Creu
Roja i darrerament el de FOESSA, el qual és demolidor,
306.000 persones a les Illes Balears en risc d’exclusió social, ni
més ni manco.

Si al principi de la crisi hi havia un 50% de persones que no
tenien cap problema ni de desigualtat ni de precarietat ni de
pobresa, ara només és el 30%. Em pot explicar a què atribueix
vostè que la precarietat laboral i la precarietat social hagi
crescut durant la seva legislatura?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern per respondre. Sr.
President.

EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, bon dia.
Miri, la realitat és que les dades econòmiques laborals milloren
progressivament cada dia i també és una evidència que encara
hi ha moltes famílies que ho passen malament. I per això,
precisament, aquest govern ha fet un esforç, no de paraula, sinó
pressupostari, durant tota la legislatura, pressuposts que avui
també es debatran en aquesta cambra.

I nosaltres escoltam els informes de diferents entitats,
Caritas, la Creu Roja, UNICEF i prenem nota, i per això,
precisament, incrementam partides pressupostàries com mai no
s’havien incrementat en aquesta comunitat. Només li donaré dos
exemples, a les prestacions bàsiques, s’incrementa la partida
fins al 142%, a l’any 2015 pràcticament 9 milions d’euros. I el
pressupost de la Conselleria de Família i Assumptes Socials
s’incrementa un 55% i passa de 90 milions d’euros a 141
milions d’euros.

Crec que això reflecteix, precisament no amb paraules, sinó
en matèria pressupostària l’esforç que fa aquest govern.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Miri, Sr. President, les dades són
molt clares i tenen a veure amb les polítiques que han realitzat
tant aquí com a nivell estatal, la seva visió està absolutament
allunyada de la realitat que pateixen els treballadors i
treballadores d’aquesta comunitat autònoma. Parlem d’aquells
que tenen la sort de tenir un treball: es transformen els treballs
a temps complet amb treballs a temps parcial, 4 de cada 10 nous
llocs de feina són a temps parcial, i el 75% són amb salaris de
pobresa, els quals no arriben a final de mes. El 90% d’aquesta
nova ocupació són treballs de menys de 10 hores, per tant un
altre salari de pobresa.

Els treballadors es veuen sotmesos a realitzar hores
extraordinàries ilAlegals que significarien la creació d’11.490
lloc de feina.

Anem als que no tenen la sort ni tan sols de tenir un treball
precari, anem als aturats: segons la darrera l’EPA, el 80% dels
nostres aturats estan desprotegits, no tenen cap prestació, la
xifra més alta dels darrers 10 anys. I si a aquest drama hi sumam
que, a més, els aturats de llarga durada augmenten de forma
exponencial, més de 14.000 durant aquests tres anys de
legislatura; i davant tot això, vostè ho veu fantàstic, vostè veu
que la cosa millora, vostè ho veu esplèndid i continua indiferent.

Idò bé, la reforma laboral a nivell estatal, els seus retalls en
polítiques actives d’ocupació i els seus retalls en la prestació per
als aturats han conformat una societat amb més desigualtat,
l’única bona notícia és que només queden 200 dies i d’aquí a
200 dies hi haurà un govern que lluitarà per la igualtat entre tots
els ciutadans i les ciutadanes.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Té la paraula el president del Govern.
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EL SR. PRESIDENT DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS (José Ramón Bauzá i Díaz):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, miri, aquest govern
s’interessa realment pels més desfavorits, i no ho fa de paraula,
ni amb els seus eslògans, els quals cada vegada que pot amolla,
ho fem pressupostàriament.

Li podria donar moltes dades, li podria dir que incrementam
les partides bàsiques percentualment; que dotam amb 2,5
milions d’euros la convocatòria de subvencions per a aquelles
entitats que ajuden a les persones que ho fan malament, que
l’any que ve serà de 3,2 milions d’euros. Li podria dir que la
renda mínima d’inserció s’incrementa un 152%. Li podria dir
que el SOIB, en aquest cas, incrementa 4 milions d’euros per a
persones de llarga durada en l’atur, de més de 45 anys, i li
podria moltes xifres, però això a vostè ni li preocupa ni li
interessa.

Miri, Sra. Armengol, sap vostè per què hi ha precarietat
laboral? Perquè hi ha hagut una crisi i el primer que s’ha
d’actuar davant una crisi és reconeixent la crisi, no negant la
crisi, perquè la crisi que vostès varen negar l’han patida tots els
ciutadans de les Illes Balears. I la crisi que vostès han negat la
gestionada el Govern, el Govern del Partit Popular. Per tant,
Sra. Armengol, l’únic que necessita aquesta societat és allò
bàsic en acció social que són llocs de feina, llocs de feina que
s’han aconseguit recuperar mitjançant la gestió d’aquest govern.
20.000 persones més tenen oportunitat de fer feina davant l’any
2009, que eren les darreres dades que vostès manejaven.

Però miri, la millor política social és generació de llocs de
feina, per a això ens varen triar i això és el que fa aquest govern
balear, sense demagògia, simplement fent feina. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

II. Debat de totalitat del Projecte de llei RGE núm.
10146/14, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015, amb les
esmenes a la totalitat, de devolució, RGE núm. 10242/14,
presentada pel Grup Parlamentari MÉS, i RGE núm.
10383/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i
fixació de les quanties globals.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al segon punt de l’ordre del dia que correspon al
debat de totalitat del Projecte de llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015,
RGE núm. 10146/14, amb les esmenes a la totalitat, de
devolució, RGE núm. 10242/14, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, i la RGE núm. 10383/14, presentada pel
Grup Parlamentari Socialista, i fixació de les quantitats globals.

Per a la presentació del Projecte de llei de pressuposts
generals de la CAIB per a l’any 2015, té la paraula el conseller
d’Hisenda i Pressupost, el Sr. José Vicente Marí i Bosó, sense
limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Molt Honorable Presidenta del Parlament, Molt Honorable
President del Govern, consellers, senyores i senyors diputats. 

La vida de les persones no es pot trossejar amb legislatures,
ni les legislatures s’ajusten als cicles econòmics, tot i que els
projectes polítics es formulen a mig i a llarg termini, la gestió
pública s’ha de sotmetre al judici dels ciutadans periòdicament
i els projectes polítics s’han d’informar i compondre de la
realitat mateixa, per no ser aliens a la realitat que els envolta,
per no córrer el risc de no entendre-la i, derivat d’això, per no
córrer el risc de quedar incapacitats per transformar-la.

Defens, en nom del Govern de les Illes Balears, els quarts
pressuposts d’aquesta legislatura, una legislatura que, malgrat
el discurs oficial del moment, es va iniciar amb la realitat del
colAlapse financer produït per una situació generalitzada
d’impagaments  a la nostra administració; una legislatura que es
va iniciar després d’uns anys en què la realitat era la de 46.000
persones enviades a les cues de l’atur i en què, malgrat el
discurs oficial, la realitat era la de la impossibilitat de
l’administració de fer front a la situació de destrucció
d’ocupació amb polítiques actives i de formació, per mor de la
saturació del nostre servei d’ocupació.

Una legislatura que es va iniciar després de la realitat
constatada del colAlapse de la sanitat pública, els responsables
de la qual el juliol del 2009 reconeixien que no podien pagar les
nòmines i la paga extraordinària del darrer trimestre i que el
2010 es veien en la necessitat d’ampliar el pressupost del Servei
de Salut en 180 milions d’euros, amb càrrec a deute futur, i
reconeixien que tot i així, malgrat això, es continuaria devent
350 milions d’euros al Servei de Salut.

Una legislatura, l’anterior, en què el discurs oficial era el de
les inversions estatutàries, i la realitat demostrava que els diners
d’aquestes eren necessaris per mantenir la descontrolada
despesa corrent.

Una legislatura, l’anterior, la realitat de la qual va ser la del
creixement de la desigualtat a la nostra comunitat, com posa de
manifest l’informe FOESSA el qual hem conegut recentment,
que assenyala que entre el 2008 i el 2012 la desigualtat a la
nostra comunitat va créixer un 22%.

En termes de l’Enquesta de Població Activa, la realitat de
l’anterior legislatura va ser que vàrem passar de tenir 27.000
aturat el tercer trimestre del 2007 a tenir 111.000 aturats el
tercer trimestre del 2011.
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I aquesta realitat que els coment, senyores i senyors diputats,
aquesta realitat de la destrucció d’ocupació va tenir el seu fort
impacte en la desigualtat i l’exclusió social, va tenir el seu fort
impacte en les persones de la nostra comunitat, com assenyala
l’informe FOESSA, del qual val la pena, senyores i senyors
diputats, que els pugui llegir un paràgraf del seu contingut, quan
diu: “Si a la importància de l’ocupació, com a mecanisme de
participació efectiva dels individus en els béns i serveis
produïts, hi sumam la importància de l’ocupació, com a
mecanisme d’integració social i generació d’autoestima, i el fet
que el treball ocupa una part fonamental del temps de les
persones, llavors és evident el pes que l’evolució de l’ocupació
i la seva qualitat tendrà a l’hora d’avaluar el desenvolupament
social.”

Per tant, senyores i senyors diputats, l’ocupació, generar
ocupació és decisiu tant per al progrés econòmic de la nostra
gent com per a la seva inclusió social.

I aquí la diferència entre unes polítiques i d’altres és
abismal, unes polítiques varen destruir ocupació i així varen
generar desigualtat i exclusió social, i les polítiques d’aquest
govern generen ocupació i per això són decisivament inclusives
i fan la gent més igual.

No existeix cap retret a l’esforç dels responsables públics,
qualsevol que es dediqui a la governació entén perfectament la
dificultat de les coses, però sí és possible constatar la
dissociació entre el discurs que es pronunciava i la realitat que
vivien les persones a la nostra comunitat. I sí és possible
constatar que la realitat va demostrar que, encara que poguessin
ser ben intencionades, les polítiques públiques varen ser
profundament equivocades.

Respondre a una de les més grans i més greus crisis
econòmiques del nostre temps no permetia desconèixer la
realitat que vivien les persones a les nostres Illes. Respondre a
la sangria de l’atur del 2008 i del 2009 requeria d’una política
seriosa i alhora prudent de liberalització dels sectors, perquè la
nostra activitat econòmica tornàs al creixement generador
d’ocupació. I ho hem fet, la realitat avui és un creixement
econòmic de l’1,1% el qual genera ocupació, com ho demostren
les 20.000 persones que són més iguals que ho eren l’any 2009,
perquè avui tenen la feina que no tenien l’any 2009. Donar
resposta des del Govern al colAlapse i al deteriorament dels
nostres serveis públics fonamentals en salut, educació i serveis
socials, requeria conèixer la realitat de l’impagament reiterat de
l’administració i posar solució, injectant a la nostra activitat
econòmica 1.347 milions d’euros amb els mecanismes de
proveïdors i pagar, com hem fet aquests anys, 2.000 milions
d’euros en obligacions reconegudes d’exercicis tancats anteriors
a 2011. 

Donar resposta des dels poders públics a la major desigualtat
generada a la nostra comunitat per la crisi econòmica i el seu
agreujament per les polítiques equivocades, exigia que alhora
que l’administració tornava solvent, pogués destinar més
recursos a atendre aquestes situacions, amb l’increment de les
prestacions bàsiques i la renda mínima d’inserció. I així ho
vàrem fer, de la mà del Grup Parlamentari MÉS, quan vàrem
incrementar aquestes partides en els pressuposts de 2013.

Donar resposta des del Govern a la precària situació de les
instalAlacions a les nostres escoles, que no tenien recursos per
posar en marxa la calefacció, exigia posar al dia el pagament de
les despeses de manteniment dels colAlegis. I així ho hem fet.
Hem posat al dia les despeses de manteniment dels colAlegis,
front els sis mesos de demora anteriors i hem incrementat la
inversió en els nostres centres públics fins a 54,4 milions
d’euros en infraestructures educatives.

Arribar i treballar correctament les situacions d’exclusió,
dependència i discapacitat a la nostra societat, a través també de
les associacions i de les entitats englobades en el tercer sector,
requeria donar solució al colAlapse en els pagaments i donar
certesa i confiança que l’administració establiria un escenari
segur perquè poguessin desenvolupar la seva feina i ho hem fet,
garantint i donant estabilitat als programes socials, augmentant
els recursos dirigits a colAlectius més vulnerables, amb una feina
conjunta amb les associacions que arriben on l’administració no
arriba.

Treure la nostra comunitat de la desolació i el desànim i
l’amenaça certa de la intervenció requeria un ampli projecte de
reformes, basats en la necessària consolidació fiscal, i a això
han respost els diferents pressuposts de la comunitat autònoma,
aprovats aquesta legislatura. Havíem de retornar amb urgència
la credibilitat a la nostra administració pública, fer que
l’administració deixàs de ser el gran obstacle per a la
recuperació econòmica i passàs a convertir-se en el garant
fonamental dels serveis públics essencials, retornar a la
comunitat a la senda del creixement i la generació d’ocupació
i fer-ho d’una manera ràpida, que evités un major deteriorament
dels serveis públics i al mateix temps fer-ho amb prudència i
calibrant molt bé els efectes de les mesures que preníem, era el
repte que havíem de fer-hi front, 

Hem tornat al creixement econòmic i a la generació
d’ocupació. De fet, és així des de fa ja dos anys, això també ho
posa de manifest l’informe FOESSA de què els parlava. I el
temps transcorregut permet parlar, i això ha contribuït al
pressupost de 2014, d’una consolidació del creixement a la
nostra comunitat autònoma. 

És cert, senyores i senyors diputats, que el creixement
econòmic no basta per evitar l’exclusió social, són a més
necessàries polítiques de distribució, tant per la banda dels
ingressos com per la banda de la despesa, però no és menys cert
que sense creixement, el que es distribueix és el no-res. 

I aquesta és la història d’aquesta legislatura, la història d’un
gran esforç colAlectiu per tornar al creixement econòmic i la
generació d’ocupació. La història de les polítiques reformistes,
la història de les polítiques del creixement. I avui la realitat a la
nostra comunitat, tot i que imperfecta i problemàtica, és la d’una
major esperança. I els pressuposts generals de la comunitat per
a 2015 són els que presenten el Govern responent i corresponent
a les majors i millors expectatives dels nostres conciutadans a
les nostres illes. Perquè si hem tornat al creixement econòmic
i a la generació d’ocupació, és a dir, si hem tornat crear les
condicions per assegurar el progrés econòmic i minvar la
desigualat, és necessari que no tornem enrere, senyors i senyors
diputats, i que conjurem el perill de passar un llarg període de
creixement econòmic dèbil, que ens impedeixi estendre més i a
més gent els beneficis de la recuperació econòmica.
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El passat dia 9 d’agost, el Consell de Govern, d’acord amb
les previsions de la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària, va
aprovar un sostre de despesa per a l’exercici 2015 de 3.349
milions d’euros, respecte del qual vaig tenir l’oportunitat de
donar compte a la sessió de la Diputació Permanent d’aquest
parlament, el passat dia 26 d’agost. 

En línia amb l’anterior, el Projecte de pressupost de la
comunitat de 2015 ascendeix a 4.036 milions d’euros, el que
suposa un 4,14% més que l’exercici 2014. El sostre de despesa
no financera aprovat pel Consell de Govern, es va fer sobre la
base d’una previsió de creixement de la nostra economia de
l’1,9% per a l’exercici 2015. Per tant, el sostre de despesa no
financera de l’any 2015 ja el vàrem fixar l’agost amb aquesta
previsió de creixement. I és cert que fruit de les previsions de
l’actualització de previsions, l’informe econòmic financer dels
pressuposts de la comunitat o del projecte de pressuposts de la
comunitat per a l’any 2015, s’estableix una previsió de
creixement per a la nostra economia del 2,1% per a l’exercici
vinent.

Referent a això i respecte també del condicionament de les
previsions de creixement en els ingressos de la comunitat
autònoma, és necessari, senyores i senyors diputats, que faci
unes puntualitzacions. 

El 71,1% dels ingressos corrents, és a dir, dels ingressos no
financers, excloses l’alienació d’inversions i les transferències
de capital, el 71,1% dels ingressos corrents del projecte de
pressuposts per a 2015, deriva del sistema de finançament
autonòmic; és a dir, dels 2.862 milions d’euros d’ingressos
corrents, 2.036 són fixos, no depenen de les previsions de
creixement econòmic ni depenen del creixement econòmic de
l’any que ve. És veritat que es veuran afectats el 2017, quan
facem la liquidació definitiva del sistema de finançament de
2015, però el 71% dels ingressos corrents del projecte de
pressuposts no depenen de l’evolució de l’activitat econòmica
de l’any 2015. Encara els diria més, hi ha una part que tampoc
no en depèn, perquè la recaptació de l’impost de successions no
depèn del creixement o no de la nostra economia.

Per tant, el 29% restant sí que respon a la previsió d’ingrés
que fa el Govern en funció de l’evolució de l’activitat
econòmica de les Illes Balears l’any 2015. I els he de dir,
senyores i senyors diputats, que hem fet una estimació
d’ingressos prudent. Preveiem en els pressuposts de la
comunitat autònoma per a l’any 2015 un increment de la
recaptació dels tributs gestionats per la comunitat autònoma,
d’aquest 29% que els deia, hem fet una previsió d’increment de
recaptació d’un 5% respecte de la previsió de tancament en
recaptació de l’any 2014.

Mirin, senyores i senyors diputats, a 30 d’octubre de 2014
l’increment en la recaptació d’aquests tributs, d’aquests
ingressos de què parlam respecte del liquidat el mateix mes
l’octubre de 2013, és del 16%. Suposant que en els dos anys que
queden per acabar aquest exercici es mantengui aquest
increment del 16%, tenim una previsió de tancament per a 2014
de 655 milions d’euros, la qual cosa suposa una recaptació
superior en 33 milions d’euros a la pressupostada a l’exercici
2014. Aquesta és la nostra experiència pressupostant ingressos
i aquesta és la demostració palpable que els ingressos es

pressuposten correctament i ajustats, amb el marge mínim
d’error que tothom pot tenir.

Per un altre costat, amb l’objectiu d’incrementar el
creixement de la nostra comunitat i incidir amb major mesura en
la seva distribució, el projecte de pressuposts contempla una
àmplia reforma fiscal en els tributs sobre els quals la comunitat
autònoma té capacitat normativa. Si la sortida de la crisi l’hem
feta a la nostra comunitat en primer moment de la mà del nostre
sector exterior, del nostre sector turístic i durant aquests anys el
Govern ha pres les decisions necessàries en matèria normativa
que permetin una major inversió privada i al mateix temps, hem
incrementat les partides destinades a inversió pública en els tres
vectors d’activitat que ha assenyalat el Govern: depuració i
tractament d’aigües; recerca, desenvolupament i innovació; i
energies renovables, ara és necessari estimular amb major
mesura la demanda interna. I ho feim deixant major renda
disponible en mans dels ciutadans, perquè siguin els ciutadans
els que optimitzin les seves decisions de consum, d’inversió o
d’estalvi.

Una reforma fiscal, senyores i senyors diputats, amb la
modificació de l’IRPF, que afecta a tots els contribuents de la
comunitat autònoma, en especial incidència en les rendes baixes
i mitjanes; una reforma que cerca estimular el consum i
aprofundir en la progressió del nostre sistema tributari, en línia
amb la necessària redistribució de renda pel costat dels
ingressos a què em referia anteriorment; una política fiscal que
modifiqui l’IRPF per incrementar el creixement econòmic i que
el temps doni suport als colAlectius més vulnerables de la nostra
societat, majors de 65 anys i aquells que pateixen la
discapacitat, incrementant al màxim el mínim personal i
familiar; una reforma fiscal en l’àmbit de l’IRPF que atengui
també la realitat i l’esforç de les nostres famílies, com a
vertaderes protagonistes de la inclusió a les nostres illes,
incrementant també al màxim el mínim personal i familiar, a
partir del tercer fill a càrrec.

Adoptam igualment a la reforma de l’IRPF mesures de
suport als dos vectors d’inversió definits pel Govern,
incorporam la proposta del Grup Parlamentari MÉS sobre
deducció en recerca, desenvolupament i innovació i afegim la
deducció per inversió en equips de renovables. Corregim
l’excessiva tributació de les successions i donacions de
colAlaterals, reformulam la transmissió de vehicles de segona mà
i incrementam la base exempta de l’impost de patrimoni. Al
mateix temps que feim això, bonificam en un 100% fins a 47
taxes de la nostra comunitat que tenen a veure amb l’inici i
l’ampliació de l’activitat per rebaixar als nostres emprenedors,
als nostres empresaris els seus costos fixos de les seves
activitats. Bonificam igualment el 100% la taxa per a revisió del
grau de discapacitat i dependència, així com bonificam el 20%
de tota la resta de taxes administratives de la comunitat
autònoma.



6932 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 148 / 18 de novembre del 2014 

 

En definitiva, senyores i senyors diputats, utilitzam la
política fiscal per incrementar el creixement econòmic a les
nostres illes a l’exercici 2015, la qual cosa suposa un estímul de
250 milions d’euros en els dos pròxims exercicis. I ho feim,
senyores i senyors diputats, ho feim perquè ara creixem junts.
Ho feim ara perquè en el temps hem assegurat i hem garantit els
nostres serveis públics fonamentals. I ho feim ara perquè abans
hem fet els deures. Les diferents conselleries han desgranat a la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts les línies generals d’actuació
per a l’exercici 2015. I respecte d’això, amb la visió de conjunt
del projecte de pressuposts de la comunitat autònoma els voldria
destacar. 

Primer. Fruit de la bona gestió de la Tresoreria de la
comunitat i de la coordinació de les polítiques d’endeutament
amb l’Estat, en els pressuposts de 2015, baixen les previsions de
pagament per a interessos un 27%. És a dir, 70 milions d’euros
menys en interessos que podem destinar a altres polítiques. A
més, obtenim carència de 58 milions d’amortització que no s’ha
de pagar el 2015, sinó que s’afegeixen al darrer any de la vida
útil del fons de liquiditat autonòmica. És impossible, senyores
i senyors diputats, és impossible desendeutar els nostres
comptes públics mentre liquidem pressuposts amb dèficit
públic. Però el que és important és establir una senda de
consolidació fiscal, establir una senda que ens permeti rebaixar
el dèficit públic primer, equilibrar els comptes públics i a partir
d’aquí generar superàvit per desendeutar. I la senda de
consolidació que ens hem fixat, estableix el 2017 com a punt
d’arribada a l’equilibri pressupostari per a partir d’aquí
desendeutar la nostra administració.

Segon. Com a conseqüència de la Llei de finançament de
consells insulars que hem aprovat aquest exercici,
s’incrementen els recursos que es destinen als consells insulars
de forma automàtica, correlativa a l’increment que preveiem
amb els ingressos de la comunitat autònoma per a l’any 2015,
un increment que arriba fins al 6%, un increment automàtic que
arriba fins el 6% del que rebíem aquest exercici 2014; a més,
complim amb la previsió legal d’abonar l’any 2015 els convenis
plurianuals de dependència.

Tercer. Incrementam en el projecte de pressuposts de 2015
les línies d’inversió, perquè als increments d’inversió que vàrem
fer el 13 i el 14, s’hi afegeix ara un nou increment d’inversió
desglossat en un 3,86% en el capítol d’inversions reals i un
8,26% el capítol de transferències de capital, en especial
incidència els deia, al tractament i depuració d’aigües, a més de
les deduccions ja assenyalades a l’IRPF per a inversió en
recerca, desenvolupament i innovació i en energies renovables.
Incrementam també les línies d’ajuda, principalment de
procedència de fons europeus al sector agrícola, per rescatar el
nostre sector agrari de l’oblit patit durant els darrers anys. Al
mateix temps es pressuposten les partides necessàries per seguir
fent una política en matèria de turisme que es correspongui amb
el protagonisme del nostre principal motor econòmic, fent la
inversió on toca, no fent la inversió en discursos polítics.
S’incrementen les partides destinades a la promoció econòmica,
seguint les línies marcades als programes de la Conselleria
d’Economia, els programes RIS 3. S’intensifiquen les polítiques
actives d’ocupació, en especial incidència al colAlectiu de joves
sense estudis ni ocupació, per part del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears, el Servei d’Ocupació de les Illes Balears
incrementa el seu pressupost per a l’any 2015 un 13%.

Quart. En matèria del personal al servei de l’administració
pública, procedirem a la devolució del 25% de la paga
extraordinària de Nadal de 2012. Haver fet les coses bé, no
haver estat distrets, haver pres decisions ens permet fer això en
els pressuposts generals de la comunitat autònoma de l’any
2015. Hi ha comunitats que per haver estat distretes en altres
coses, ni varen pagar la paga extra de Nadal del 12, ni la del 13,
ni la del 14. Bé, procedirem a la devolució del 25% de la paga
extraordinària de Nadal del 12, tants als empleats del sector
públic, com al personal docent de l’escola concertada. És just
reconèixer i valorar l’esforç dels empleats públics aquests anys,
que han anteposat en nombroses ocasions la seva vocació de
servei al sou que cobraven per la seva feina. I a això hi afegim
també el fet de reposar les mesures del fons d’acció social per
pagar despeses per a estudis i despeses mèdiques.

Cinquè. Els pressuposts del 2015 suposen una passa
endavant, una passa endavant important a la nostra sanitat i a la
nostra educació. Haver fet les coses bé aquests anys ens permet
incrementar el pressupost per a l’any 2015 de la Conselleria de
Salut en 123 milions d’euros, un 10,2% més respecte del 14. I
incrementar també el pressupost de la Conselleria d’Educació
en 40 milions d’euros. 

Podríem haver fet com sempre, senyores i senyors diputats,
com es feia sempre l’anterior legislatura, deixar el forat
pressupostari en aquestes dues àrees, Salut i Educació, per
dedicar els diners pressupostats a altres despeses supèrflues,
però això sí, dir amb la cara ben alta, que els pressuposts són per
a les persones i es dediquen per a les persones, el forat a Salut
i a Educació. Podríem haver fet això...

Podríem haver fet això...

(Alguns aplaudiments)

... podríem haver fet això, senyores i senyors diputats, però
aquest govern pensa, pensa... aquest govern sap que pensar en
les persones suposa comprometre’s amb elles i, per això, dels
193 milions en què s’incrementa la despesa no financera al
projecte de pressupostos de 2015, dels 193, 184 es dediquen a
incrementar les partides en Salut, Educació i Serveis Socials.

Sisè. Els pressuposts de 2015 continuen amb la política de
reformes i d’austeritat, controlant i vetllant per la contenció de
la despesa. És veritat que el gran ajust en despesa l’ha fet el
Govern els anys precedent, però es controla i es manté la
contenció de la despesa eliminant les partides ampliables al
pressupost, i això és fa en aquest projecte de pressuposts per a
l’any 2015, es controla i s’ajusta la despesa controlant i
sotmetent a fiscalització prèvia els processos de contractació de
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béns i serveis al Servei de Salut, perquè així es garanteix la
lliure concurrència i es generen majors estalvis, encara que
alguns ens adverteixin que és millor deixar-ho com està, que
sempre s’ha fet així i que, de fer-ho, així provocarem un
colAlapse. Es controla i s’ajusta la despesa sotmetent les
inversions de la comunitat autònoma al control no sols de
l’import de la inversió, sinó també de la despesa estructural que
carregarà sobre els pressupostos dels anys següents; i així ho
feim amb la Llei de finances que es troba en tramitació i que
estam negociant de bona fe, i jo crec que també per part de la
resta de grups parlamentaris d’aquesta cambra en aquest
moment en la tramitació de la Llei de finances.

Per altra banda era pràctica habitual a la nostra comunitat
que els governants diguessin “hem pressupostat 100, però ja
sabem que en gastarem 200"; això amb la Llei de pressupostos
de 2015 i amb la nova llei de finances que tenim en tramitació,
s’ha acabat, s’ha acabat, senyores i senyors. Fer els pressupostos
reals i transparents vol dir pressupostar inicialment ajustant-nos
als ingressos que tindrem.

Setè. Corregir la major desigualtat heretada, construir una
societat balear cada vegada més inclusiva incorporant tothom al
progrés social i econòmic, no només és dir-ho, sinó que també
és fer-ho, s’ha de fer. Des de l’any 2011 hem incrementat un
142% el Pla de prestacions bàsiques fins arribar als 8,9 milions
el 2015, prestant especial atenció als aturats de llarga durada
majors de 45 anys a través de la renda autonòmica que es
reflecteix i que es va aprovar al Pla d’ocupació durant aquest
any. En aquest exercici destinam també 880.000 euros a tractar
situacions de desprotecció infantil, i a l’exercici 2015 el Govern
afegirà als recursos que destini el Govern central la quantitat d’1
milió d’euros més. 

Juntament amb tot això, l’esforç del Govern d’acord amb el
compromís anunciat pel president Bauzá al debat de política
general se centra a dotar de contingut la Llei de dependència;
incrementam el pressupost destinat a la nòmina de dependència
de la nostra comunitat. Durant aquests anys, senyores i senyors
diputats, durant aquests tres anys i mig, cada mes de març hem
pagat, cada mes de març hem pagat 8 milions d’euros
d’endarreriments per a dependència, i el mateix pressupost de
2015 permet, a més de cancelAlar tots els endarreriments de la
Llei de dependència, permet reduir substancialment la llista
d’espera per accedir a la prestació. 

En fi, senyores i senyors diputats, els pressupostos de 2015
responen a la necessitat d’incrementar el creixement econòmic
de la nostra comunitat per generar majors quotes d’ocupació,
majors cotes d’ocupació, i al mateix temps desenvolupar les
polítiques públiques pertinents que permetin atendre les
situacions de desigualtat i exclusió generades en el passat i, a la
vegada, tenen com a objectiu que tothom s’incorpori a la
recuperació econòmica de les nostre illes.

Els deia a l’inici, senyories, que la vida de les persones no
es pot trossejar en legislatures, i és precís assenyalar que
continuen essent el principal desequilibri de la nostra economia
les taxes d’atur, i que l’endeutament encara continua essent la
principal malaltia dels nostres comptes públics. Ho faria
malament el Govern si digués que tot està fet; no ho està. Faria
malament el Govern, aquest o el que vengui, si fent cas omís al
seu principal compromís amb els ciutadans de les Illes Balears

decidís que podíem tornar a fer el mateix que en el passat;
decidir dir que ja està, que ens portat un ensurt però que la cosa
no era para tanto. No, no està, senyores i senyors diputats; han
estat molts els que han sofert aquesta gravíssima crisi
econòmica com per ara deixar-los en l’estacada, i el Govern de
les Illes Balears no ho farà.

(Alguns aplaudiments)

Continua essent necessària la contenció i la consolidació
fiscal dels comptes públics, continuen essent necessàries perquè
necessitam superàvit pressupostari per desendeutar la nostra
administració pública; desendeutar la nostra administració
pública per fer-ho?, no, desendeutar la nostra administració
pública perquè això és garantia que els serveis públics continuïn
a l’abast de les persones; desendeutar l’administració pública
perquè ja ho ha fet el sector privat i, en canvi, el sector públic,
si bé hem frenat el ritme d’endeutament, encara no ha començat
a “desempalancar” els seus comptes. Continuen essent
necessàries les reformes a la nostra administració i a la nostra
economia, continua essent necessari que de la mateixa manera
que els ciutadans s’han adaptat als nous temps l’administració
igualment continuï adaptant-se; si a la primera de canvi tornam
als temps passats o a les polítiques passades la recuperació,
senyories, durarà un sospir. Avui una esperança certa en els
ciutadans de les Illes Balears no es pot veure frustrada perquè
acaben o s’inicien les legislatures. La vella retòrica política
sovint contraposa els nombres a les persones, o vol contraposar
la gestió pública a la política, i es diu “s’ha de fer política”, com
si la política, la política en majúscules, no consistís a gestionar
la cosa pública en representació i en benefici de tots, com si la
política, la política en majúscules, no consistís a gestionar amb
eficàcia allò quotidià, al temps que s’assenyalen les metes a les
quals tots hem d’aspirar en el futur. 

Per als que vulguin progressar de veres, senyores i senyors
diputats, per a tothom, el Govern es proposa fer en l’exercici
2015 del progrés un camí durador, evitant que en el futur es
parli del miratge que vàrem viure els anys 2013 i 2014. I cap a
aquest objectiu de construir un progrés social i econòmic
durador per a la nostra comunitat es dirigeix el Projecte de
pressupostos generals per a l’any 2015, projecte de llei per al
qual, senyores i senyors diputats, solAlicit en nom del Govern de
les Illes Balears el seu vot de confiança. 

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

(El Sr. Vicepresident primer substitueix la Sra. Presidenta
en la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

(Continuen els aplaudiments)
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Acabada la intervenció del Sr. Conseller, passam al debat de
les esmenes a la totalitat, de devolució.

II.1) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
10242, presentada pel Grup Parlamentari MÉS al Projecte
de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2015.

En primer lloc passam a la defensa de l’esmena a la totalitat
RGE núm. 10242/14, presentada pel Grup Parlamentari MÉS.
Té la paraula el Sr. Barceló, per un temps de quinze minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. Bé, el Sr. Conseller ha començat el
discurs amb un clàssic d’aquesta legislatura; no l’ha anomenada,
no ha dit aquesta paraula, l’herència rebuda, però hi ha dedicat
els cinc primers minuts. Ja duen tres anys, és el seu darrer
pressupost, eh?

Bé, ja sé que vostè insisteix que no té una importància en
percentatge el creixement previst de les Illes Balears del 2,1,
però així mateix jo hi vull fer una referència: el mateix informe
econòmic i financer que adjunta a aquests pressuposts parla
d’un creixement de la zona euro feble, parla d’un risc
d’estancament prolongat, parla de símptomes de feblesa a
Alemanya, França i Itàlia. En una economia tan dependent de
l’exterior com la nostra, que la millora només es prevegi per al
Regne Unit i hi hagi problemes a Alemanya, França i Itàlia, és
evident que ens ha de preocupar. El mateix informe econòmic
diu que hi ha, amb relació a l’evolució econòmica de les Illes
Balears, una incertesa sobre l’evolució futura, paraules textuals.
En qualsevol dels casos el nostre desig és que efectivament hi
hagi un creixement del PIB i que, per tant, aquest creixement
ens ajudi a superar la situació tan difícil.

El que no compartim és que hi hagi un creixement econòmic
i una generació d’ocupació i una sortida de la crisi com vostè
està dient. L’INE ens dóna dades de destrucció d’empreses;
encara que el portaveu del Partit Popular a la comissió en la
seva intervenció insistia que havien incrementat les empreses,
no és cert, l’INE ho desmenteix: 2013 i 2014, destrucció
d’empreses. 

Ocupació, parlem de l’ocupació, que vostè hi ha fet un
èmfasi important perquè a més és important. El 2013 la taxa
d’atur era del 22,3%, la mateixa, exactament que la mateixa,
que el 2011, 22% d’atur. És vera que el 2014 haurà baixat i ens
acostarem al 20%, estarem per damunt, però encara estam molt
lluny de les taxes de la mitjana de la zona euro, que estan al
12%; hi ha països que tenen taxes del 12% i que estan
hiperpreocupats. Nosaltres estam per damunt del 20%. El
mateix informe econòmic financer d’aquests pressuposts parla
d’una trajectòria descendent dels costos laborals per unitat de
producte; què vol dir això traduït?, vol dir que els salaris són
més baixos i que la càrrega de treball és més alta, que aquí on
abans hi havia tres treballadors ara n’hi dos o n’hi ha un, què ha
de fer la mateixa feina que abans feien dos amb un sou igual o
fins i tot per davall del que tenia. Hem sortit de la crisi, per
tant?, és la pregunta. Jo dic que si hem de mantenir els salaris a
la baixa estam sortint malament d’aquesta crisi. N’hi ha uns que
els estan pagant més que als altres, i el problema és que les

noves contractacions ens situen en un 89% de contractes
temporals.

Informe FOESSA, la primera referència que hi faig, ja que
vostè l’ha anomenat també. Ens diu que de 2010 a 2013 les
persones que tenen treball a les Illes tenen més risc de
vulnerabilitat que la mitjana d’Espanya, és a dir, el fet de tenir
treball fa que en aquests moments no puguem dir que ja siguin
persones que han sortit del risc d’exclusió, per mor de la
precarietat i per mor que no hi ha treball estable; estam parlant
de treballs d’hores, de setmanes, fins i tot en el millor dels casos
de mesos, i una pregunta que jo em faig moltes vegades: quin
projecte de vida pot tenir una persona que té un contracte de
treball per hores, per setmanes o per mesos? Està clar la
resposta quina és: el seu projecte de vida és absolutament
inestable.

Les perspectives econòmiques per al futur no són més que
d’alentiment per al sector agropesquer, i directament de recessió
per al sector industrial. El 2013 va perdre un 4,5% el sector
industrial, i el 2014 de moment ja duim perdut més del 2%,
dades provisionals; a final d’any per desgràcia haurem perdut
més. Així mateix és vera que el sector de serveis, gràcies a
l’alça del turisme, creix, però curiosament baixa la despesa
turística; cada vegada necessitam més turistes per igualar la
despesa turística, la qual cosa no és un bon sistema, no és un
sistema sostenible. I la pregunta és: quines mesures posa el
Govern, pren el Govern per capgirar aquestes perspectives
econòmiques? Jo dic que cap, posam tots els ous al mateix
paner de sempre, el mateix model de sempre, cap intenció de
modificar aquesta qüestió. Això sí, continuam incrementant el
nivell d’endeutament, i ho dic no perquè faci falta, no li ho
critic, jo sé que li fa falta, ho dic perquè gran part del seu
discurs, la base més important del discurs d’aquesta legislatura
ha estat criticar l’endeutament. “El Govern anterior s’havia
d’endeutar”; bé, idò, vostès enguany el màxim, 448,8 milions
d’euros d’endeutament; incrementam com l’any passat, com
l’any passat l’altre, continuam incrementant l’endeutament.

Des del nostre punt de vista aquests pressuposts no
solucionen els greus problemes socials que patim, incideixen a
continuar amb aquest model econòmic que la dreta ha dissenyat;
vostès les ha anomenades polítiques reformistes, model
econòmic i social -va més enllà d’un model econòmic-; i en què
es basa aquest model? Baixar els imposts als que més tenen,
també, als que més tenen; reduir serveis públics, perquè la gent
hagi d’anar acabant al sector privat; baixar costos laborals a
costa de la precarietat i del problema que suposa a la gent no
tenir una feina en condicions; i la liberalització dels sectors, que
ja sabem quines conseqüències té sobre la micro, petita i mitjana
empresa de les Illes Balears, sobre tot el teixit comercial urbà de
l’extraradi de Palma i dels pobles, aquesta liberalització dels
sectors que vostès defensen. 
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La situació social és dramàtica. L’informe FOESSA -hi torn
fer referència- ens diu que s’ha incrementat notablement la
desigualtat a les Balears, s’ha produït un increment notable de
les desigualtats a les Illes amb una evolució molt superior a la
d’Espanya, de tal manera que el nucli central de la societat que
podríem anomenar d’integració plena, és a dir, la que no està
afectada per cap indicador d’exclusió social, ja només és una
estricta minoria del 30%. Els problemes d’exclusió que més
afecten la societat balear són els relacionats amb el treball, amb
la participació social i política i amb l’habitatge; el 41% de la
població de Balears sofreix exclusió del treball, tres de cada deu
a Balears es troben allunyades dels espais de participació social,
i una de cada quatre persones està afectada per factors
d’exclusió residencial -es refereix a accessibilitat, adequació,
habitabilitat i estabilitat de l’habitatge. En definitiva, el risc
d’exclusió social es triplica en la població ocupada amb treball
irregular, i es duplica entre les persones en situació d’atur de
llarga durada. 

Torn a fer la pregunta: com solucionen aquesta situació, com
afronten aquesta situació els pressuposts que vostès presenten?
Bé, idò jo li ho diré: mantenint totes les retallades, aquesta és la
seva solució. Recorda el Pla de desequilibri de 2012 que li varen
deixar el Sr. Bauzá i el Sr. Aguiló?, que preveia retallades de
professors, no substituir les baixes temporals de professors fins
als trenta dies, incrementar la ràtio d’alumnes per aula, eliminar
els programes d’atenció a nouvinguts i d’atenció a la diversitat;
llits i quiròfans tancats en els hospitals, reduir l’atenció als
centres de salut i a les unitats bàsiques de salut, fer pagar els
medicaments als pensionistes per avançat, reducció de la cartera
de serveis sanitaris, retirada de les targetes sanitàries...; podria
continuar. Totes aquestes, totes i cada una d’aquestes es
mantenen, totes.

Això sí, ens permetem el luxe de fer una reforma fiscal per
valor de 60 milions d’euros, tenim un pressupost expansiu, però
mantenim les retallades; una reforma fiscal que incorpora una
sèrie d’ajudes molt interessants, i com vostè bé ha dit,
efectivament, recollint algunes de les propostes que el Grup
MÉS li havia fet arribar, ajudes per a idiomes estrangers, ajudes
per a I+D, ajudes per a energies renovables, però amb un efecte
molt limitat, algunes pràcticament es pot dir que són pur
maquillatge; els condicionants són tan grans que molt poques
persones, molt poques empreses s’hi podran afegir, i l’ajuda que
tendran serà tan limitada que, en fi, quedarà com una cosa
absolutament anecdòtica. Una reforma fiscal que efectivament
afecta les rendes més baixes de l’IRPF, com vostè ha dit, però
que també beneficia les rendes altes; també beneficia els
patrimonis de més de 700.000 euros, o que per exemple la taxa
de revisió de dependència i de revisió dels graus de discapacitat,
que es bonifica al cent per cent, curiosament en el capítol
d’ingressos no només es manté sinó que incrementa la previsió
d’ingressos. Volem suposar que es tracta d’un error i que el
corregiran, nosaltres li farem l’esmena i tendrà l’oportunitat
també de corregir-ho, però és evident que són qüestions que
criden l’atenció.

Vull fer una referència al tema d’educació, perquè crec que
és un dels més importants, i recordar que fins i tot amb
l’increment de 39 milions d’euros som a la cua en mitjana de
despesa pública en educació per al 2015, i que és totalment
insuficient el que preveuen. Estam parlant del 2,9% del PIB, que
el 2011 era del 3,1. La mitjana de la resta de comunitats

autònomes de l’Estat espanyol ja arriba a prop del 4%, segons
dades que donen els sindicats, i estam encara molt enfora,
evidentment, de la mitjana dels països europeus, del 5,3% del
producte interior brut. Per trobar una aportació del 2,9% del
PIB, que és el que vostès ara aporten, hem d’anar a l’any 2006,
amb un govern, per cert, del Sr. Matas, amb la diferència que
respecte del 2006 hem incrementat el nombre d’alumnes, de
professors i de centres.

Amb aquestes xifres s’ha afectat negativament tots els
elements d’engranatge educatiu, un dels més perjudicats, els
docents, les seves condicions de treball, perquè hi ha la
congelació salarial, de sexennis, de complements, es mantenen
per al 2015 totes aquestes congelacions, per tant duen ja una
pèrdua de poder adquisitiu del 30%.

El Pla econòmic i financer del 2012, els decrets que el
desenvolupen, no són, per tant, mesures transitòries
d’ajustament, sinó que són el programa electoral del Partit
Popular contra uns serveis públics de qualitat, accessibles i
capaços de generar oportunitats a tothom.

A l’exposició de motius d’aquestes mesures de reajustament,
el Govern es referia a una situació d’emergència econòmica per
justificar tantes retallades. Ara ens hem de demanar: si el
Govern creu que estam en una millor situació econòmica, per
què manté aquelles mesures?

Una altra mesura injusta, la qual té a veure amb la retribució
salarial, és el temps d’incapacitat temporal, es redueix el 50%
la retribució durant els tres primers dies de baixa, el 75% entre
el tercer i vintè dia i del cent per cent a partir del 21.

La substitució de les baixes a trenta dies, una altra decisió
que realment perjudica l’activitat docent, especialment els
alumnes. Avui el nombre d’hores que els alumnes no són atesos
pels seus professors titulars s’ha triplicat en relació amb el 2011,
aquest govern que estava preocupat per les hores que es perdien
a les vagues, ha triplicat les hores que es perden per no
substituir professors, triplicat en relació amb el 2011, això amb
els efectes brutals que té sobre el retard a l’hora dels alumnes i
especialment en els de necessitats educatives especials.

També queden pendents tot un seguit de compromisos a
l’ensenyament concertat: abonament de sexennis als docents,
aplicació del calendari de paga extraordinària, etcètera.

En definitiva, amb aquests 39 milions d’euros de més, no
n’hi ha prou ni per acomplir els compromisos pactats ni per
crear les promeses de 250 noves places, des del nostre punt de
vista tot és un engany. Per cert, el 2010 es gastaven 861 milions,
per al 2015 preveien 800 milions.
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Quant a serveis socials, els pressuposts són una confirmació
de l’incompliment del pacte per l’ocupació. El conseller
d’Economia es va comprometre a tenir una partida per al
pagament d’una renda d’inserció laboral per a les persones
aturades majors de 45 anys i, a la vegada, no baixar la renda
mínima de serveis socials. Però ens trobam que en els
pressuposts de serveis socials hi ha una baixada de més d’1
milió d’euros, tot i que han pujat, no en la quantia que vostè ha
anunciat, no han pujat 20 milions d’euros, ja que incorporen la
quantia real de la nòmina de dependència, és a dir, els 40
milions. L’any 2013 només varen pressupostar 21 milions.

A salut no aborden el principal problema de la sanitat
pública, les llistes d’espera: una dona que s’ha de fer una
mamografia es torba vuit mesos, quan hi ha una recomanació
mèdica. Els que tenen doblers privats, els que tenen doblers
privats, els que tenen doblers se’n van a la privada, als quals els
costa entre 120 i 130 euros i els que no s’ho poden pagar han
d’esperar, i parlam de qüestions que els hi va la salut.

La pujada a capítol de personal i a capítol de despesa corrent
resultarà insuficient per a les necessitats reals: no han tengut
doblers per pagar les nòmines en els anys 2012, en els anys
2013, en els anys 2014, per molt que vostè faci el discurs que el
pressupost està ajustat, ja deia el conseller d’Hisenda que el
2012 estava ajustat, i en realitat varen haver de complementar
forats pressupostaris. Entre el 2013 i 2014 ja duen 80 milions
d’euros.

Per cert, són uns pressuposts que privatitzen serveis mèdics
essencials, per exemple la radioteràpia a Eivissa.

Tampoc no tornaran la targeta sanitària a les 16.000
persones que els ho varen llevar i els pensionistes continuen
pagant el medicament per avançat, cosa que es podria evitar
introduint modificacions informàtiques a la recepta electrònica
i així la Conselleria de Salut seria la que pagaria a les
apotecaries.

Acab, per tots aquests motius que he exposat demanam la
retirada d’aquests pressuposts, perquè incideixen en un model
individualista, en un model neoliberalitzador, privatitzador, en
un model econòmic insolidari el qual envia les persones a fer-se
mamografies a la privada, qui s’ho pot pagar, i qui no s’ha
d’aguantar i ha d’esperar; per continuar amb les retallades,
perquè l’únic que cerquen són mesures efectives per als pròxims
mesos, mesures efectives com posar doblers a la butxaca
d’alguns colAlectius, per intentar aturar la desfeta electoral que
els espera, aquest 25% de la paga extra als treballadors públics,
que, per cert, no és mèrit seu, hi estan obligats per sentència, i
havien dit que tornarien el cent per cent, sí, vostès s’avancen,
s’avancen, les sentències ja sé que no afecten Balears encara,
però totes les sentències s’han perdut i vostès s’avancen,
s’avancen, i varen dir que pagarien el cent per cent. No paguen
el cent per cent, paguen el 25%.

(Remor de veus)

La reforma fiscal, la qual, a més, s’ha de dir que l’IRPF no
afectarà l’any que ve, els ciutadans no veuran els efectes fins
d’aquí a dos anys, però sí que veuran els efectes d’algunes
d’aquestes reformes. Pagaran, a la fi, els endarreriments de
dependència de gent que ja ha mort, a la fi.

En definitiva, totes aquestes mesures efectives, com deia,
per intentar aturar aquesta desfeta electoral la qual tanmateix no
aconseguiran aturar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Barceló. 

II.2) Esmena a la totalitat, de devolució, RGE núm.
10383/14, presentada pel Grup Parlamentari Socialista al
Projecte de llei RGE núm. 10146/14, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l'any 2015.

En segon lloc, passam a la defensa de l’esmena a la totalitat,
RGE núm. 10383/14, presentada pel Grup Parlamentari
Socialista. Té la paraula la seva portaveu Francina Armengol.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Moltes gràcies, Sr. Vicepresident. Avui som a un dels debats
més importants de l’any, sense cap dubte, el debat de les xifres,
allò que ressalta les polítiques que vol fer el Govern, i el
conseller d’Hisenda, m’han de permetre que comenci així, ens
ha fet un discurs d’un cinisme absolut, Sr. Marí, ara resulta que
els que han retallat infatigablement, durant tres anys i mig, els
que han provocat dolor a la ciutadania d’aquesta comunitat
autònoma, avui són els grans salvadors socials. Això, fins aquí
havíem arribat, Sr. Marí!

I la realitat és tossuda i és la que és, vostès han governat des
d’unes premisses que són les que són, retalls absolutament
injustificables; submissió al Govern de Madrid; prepotència en
la presa de decisions, i el resultat és que és una societat més
desigual, més precària i amb més crispació social, com mai no
havíem tengut en aquesta comunitat autònoma, aquest és el
resultat de les seves polítiques.

Avui ens presenta el darrer pressupost d’aquesta legislatura,
uns pressuposts que tenen una cosa bona, que és que ja no els
gestionarà el Partit Popular, perquè en el maig hi ha eleccions.

(Alguns aplaudiments)

Un pressupost que consolida els retalls socials duríssims
d’aquesta legislatura, un pressupost amb una mínima inversió
pública, un pressupost que continua amb l’augment
d’endeutament que han fet durant tota la legislatura, un
pressupost, en definitiva, que consolida aquella societat en la
que vostès creuen, i no ho dic només jo, sinó que ho diuen tots
els informes, Cáritas, UNICEF, FOESSA, tots els que vostè
vulgui, i ho diuen, simplement, si un es passeja pel carrer, Sr.
Marí, i veu la desgràcia absoluta de tantes persones que recorren
als contenidors de fems a trobar alguna cosa, i això, Sr. Marí, és
el que l’hauria d’obsessionar en aquest pressupost i és el que és
absent en aquest pressupost per a l’any 2015.
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I hem hagut de sentir moltes coses, i la darrera del president
Bauzá és molt grossa: ens va dir, amb tota la seva prepotència
habitual, que no s’havia fet cap retall de servei bàsic en aquesta
comunitat autònoma amb els seus governs. Bé, idò, anem a fer
una repassadeta molt ràpida, perquè no tenc temps, però molt
ràpida.

Retalls en salut: és o no servei bàsic tenir una targeta
sanitària? L’han llevada a 20.000, ara ja no és universal. És o no
és un servei bàsic poder accedir a la sanitat de forma gratuïta?
Per a nosaltres sí, ara ja no ho és, pagam 10 euros, per cert, ara
8 euros amb la rebaixa fiscal que ens proposaran, però
continuarem pagant per accedir a la sanitat la qual hauria de ser
universal i gratuïta. És o no just que els pensionistes hagin de
pagar pels medicaments que abans no pagaven, quan nosaltres
governàvem? És o no un retall que hagin acomiadat 1.351
professionals sanitaris d’aquesta comunitat autònoma? No ho
és, no afecta la gestió sanitària, no afecta els serveis bàsics?

(Remor de veus)

Vegem, Sr. Marí, si no afecta. Com s’han disparat...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

... com s’han disparat les llistes d’espera. Quan nosaltres
governàvem a quan vostès governen han duplicat la llista
d’espera per intervenció quirúrgica i han triplicat la consulta
externa. Miri, i no ho dic jo, ...

(Remor de veus)

La setmana passada una persona que va cridar a la SER i
que va fer un comentari sobre una situació que patia, una
senyora que nom Bàrbara, quan la vaig sentir a mi se’m varen
posar els pèls de punta, no sé a vostès, i vaig entendre
perfectament que els retalls que han fet són absolutament
injusts, absolutament insolidaris i que retallen molt més que un
servei bàsic, retallen el dret a viure, Sr. Marí, i aquesta és una
realitat objectiva de la seva política.

(Alguns aplaudiments)

Retalls en educació: és o no un dret bàsic que un infant el
qual té necessitats especials tengui un professor que l’ajudi? Per
a nosaltres sí, vostès els han llevat, en temps nostre hi eren. És
o no un dret bàsic que els infants tenguin unes infraestructures
educatives en condicions? Està en condicions -avui li deia molt
bé la portaveu d’educació, la Sra. Rita- el CEIP Es Molinar?
Estan en condicions les escoles d’aquestes illes? No. Això són
les autopistes de l’educació que ens havien promès, Sr. Marí
Bosó?

(Remor de veus)

És o no un retall, que els darrers pressuposts nostres, beques
educatives en el 2010, invertíem més de 2 milions d’euros, i ara
el varen rebaixar l’any passat a la meitat i ara l’augmenten una
miqueta, la beca escolar, és o no un servei bàsic? És retallar
passar de 2 milions a la meitat? És evident que és retallar, no és
vera, Sr. Marí?

És o no un dret bàsic que una persona que ve de fora tengui
atenció a la diversitat? Idò vostès l’han retallat.

És o no un dret bàsic que una persona que té una
dependència pugui tenir accés a una plaça residencial? Durant
la nostra legislatura en vàrem fer moltíssimes, Sr. Marí, vostès
zero, i només a Mallorca hi ha 1.000 persones que esperen per
a una plaça residencial. És o no és un retall d’un dret bàsic, Sr.
Marí?

És o no es un retall disminuir la renda mínima d’inserció per
a l’any que ve un 32%, com volen fer vostès? I després diuen
que venen aquí a lluitar contra la pobresa i contra l’exclusió
social. Un poquet de vergonya, Sr. Marí!

(Alguns aplaudiments)

Un poquet de vergonya!

Miri, vostès dibuixen una societat en la qual vostès han
potenciat, amb la reforma laboral, amb els retalls socials, amb
els retalls en polítiques actives d’ocupació, amb els retalls en
prestació per a les persones aturades, on creuen en un mercat
que és el que construeixen, un mercat laboral on les úniques
oportunitats que donen és a contracte parcial, amb salaris de
pobresa, que aquesta és la nova realitat social que ha creat el
Partit Popular, això sí que és una marca del Partit Popular,
contracte laboral-salari de pobresa, això sí que succeeix en
aquesta legislatura d’una forma absolutament alarmant. I què
fan vostès per lluitar contra l’explotació laboral? Jo els ho diré:
res. Què fan vostès per lluitar contra la precarietat laboral? Jo
els ho diré: res. Aquesta és la realitat.

I avui debatem uns pressuposts que són expansius els quals
creixen més d’un 4%. I un diria, bé, si són expansius i el dibuix
social que tenim també és aquest, Sr. Marí, perquè vostè em
parlarà del 10% de ciutadans que són més rics que abans, i jo li
parl del 90% restant, que és el que m’importa, ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i un pressupost que és expansiu, diríem, va a ajudar això, va
a redistribuir riquesa, va a intentar lluitar contra la desigualtat?
Idò, no, tenim un pressupost expansiu que consolida totes i
cadascuna de les retallades, com li he dit abans. I que parteix
d’una situació prou ridícula, que és dibuixar un món irreal, i ens
diuen: bé, creixerem un 2,1%. És discutible, fins i tot els estudis
del BBVA li diuen que no és així. I a més, ens diuen: creixerem
aquest 2,1% i, com que volem guanyar les eleccions i nosaltres
som aquella dreta liberal que vol tornar a les seves arrels, direm,
bé, idò farem una baixada d’imposts. I per tant, tenim 60
milions d’euros que podem deixar d’ingressar, bé, no vostès,
nosaltres, perquè això serà en el 2017, Sr. Marí, que aquesta és
una altra de les trampes de la rebaixa fiscal.
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(Alguns aplaudiments)

O sigui que deixarem d’ingressar 60 milions d’euros, o sigui
que tenim 60 euros a disposició; bé, idò, a qui han triat vostès
ajudar amb aquests 60 milions d’euros? Anem a fer un repàs: 4
milions d’euros seran per llevar-los a aquells que tenen un
patrimoni que ara es considera que no és molt alt, que són els de
700.000 euros, bé, aquests 4 milions d’euros..., i la Sra.
Fernández està orgullosa que en posa 1 per a pobresa, i 4 els ho
rebaixen als del patrimoni de 700.000 euros.

(Remor de veus)

Vostès prioritzarien igual? Aquella banda no, aquella banda
no.

(Remor de veus)

Anem a l’altra, la rebaixa de l’IRPF. Bé, vostè m’ha dit:
això ajuda a les classes baixes; bé, a les que ja no declaren IRPF
perquè són les més baixes, a aquests ja no els ajuden, a aquests
ja no els ajuden, queden exempts de la seva magnífica
generositat. Anem a la classe mitjana, 33.000 euros, li sembla
bé, Sr. Marí? Aquest estalviarà mensualment 6 euros, uf, quina
activitat de consum tendrem amb 6 euros, no és vera? Bé, anem
als de 80.000 i 90.000 euros, a aquests els fem una deducció de
630 i tendran una rebaixa mensual de 53, bé, a aquests ja els
ajudam una mica més. Són els que més ho necessiten, quan
tenim 300.000 persones en risc d’exclusió social en aquesta
comunitat autònoma? Hem de donar els doblers a aquests, als
que cobren més de 80.000 euros? Aquesta és la prioritat del
Partit Popular, una vegada més.

(Remor de veus)

I el que sí ja és un despropòsit absolut, Sr. Marí, és el que
han decidit dir vostès: bé, ajudarem, farem una rebaixa als que
tenen més de 65 anys, als que tenen més de tres fills, o per als
discapacitats; bé, idò, el que han fet és absolutament inviable,
la seva magnífica modificació, Sr. Marí, és que a partir del 2015
una persona de 65 anys podrà deduir 22,95 euros menys del que
podia deduir fins ara. Una família per al tercer fill podrà deduir
91,8 euros menys del que deduïa fins ara. I escoltin bé, un
discapacitat major de 65 anys podrà deduir 175,95 euros menys
del que podia deduir fins ara.

(Remor de veus)

O sigui, el negoci de na Peix Fregit, Sr. Marí, han ajudat els
que tenen les rendes més altes d’aquesta comunitat autònoma i,
com sempre, la crisi que li pagui la classe mitjana i la classe
treballadora.

(Alguns aplaudiments)

I vaig a un altre tema que és fonamental i que és la mare de
tot el problema que tenim aquí, miri, han estat forts, prepotents,
insultantment prepotents amb molts de ciutadans d’aquesta
comunitat autònoma durant tres anys i mig, amb els més febles
o amb els que vostès han considerat enemics, adversaris polítics,
no sé per què, però amb els que governen, amb el poder
econòmic i amb el poder polític han estat d’una feblesa, Sr.

Marí, han estat d’una feblesa, i tot això que tenim ara, tot aquest
pressupost és perquè vostès sempre acoten el cap.

I allò d’ahir, allò d’ahir no té nom, que vengui ahir la Sra.
Soraya Sáez de Santamaria, vicepresidenta del Govern
espanyol, que fa set mesos que havia de rebre el president per
parlar de les prospeccions petrolíferes i que ningú no tengui el
coratge mínim per aixecar la mà i digui: perdoni, perdoni que
ens enfonsen, que som els darrers en inversió per càpita!
Perdoni, que ara que ha passat una esmena dels socialistes en el
Congrés dels Diputats que significaria 322 milions d’euros per
a aquestes Illes, que ens la podríeu aprovar? Idò ni això, Sr.
Marí, ni això. És absolutament insultant! I venen aquí a castigar
les rendes més baixes d’aquesta comunitat autònoma, els aturats
i els treballadors i no tenen coratge de fer la feina que els
pertoca? I per això els hem de pagar, Sr. Marí, per això havien
de crear una nova Conselleria d’Hisenda, per aconseguir zero
euros en inversions estatutàries? Un zero en un nou règim
especial? Un pressupost general de l’Estat que ens posa a la cua
d’Espanya? Un sistema de finançament que no han aconseguit
res, perquè l’any passat el seu discurs, Sr. Marí, es va basar en
què durant tot aquest any havien de fer unes grans negociacions
amb el Govern d’Espanya i tendríem un sistema de finançament
aprovadíssim!

(Remor de veus)

Vénen aquí, els peguen una galtada política i ni s’immuten!
I aquesta és la gran vergonya que tenim. I per això partim d’una
situació que és absolutament injusta per als ciutadans d’aquestes
Illes.

I miri, en un moment com aquest, en un moment d’una gran
crisi econòmica i social, necessitàvem un govern fort, amb
capacitat de diàleg, amb capacitat d’establir consensos i rutes
junts amb la societat per anar junts i per aconseguir els objectius
que defineixin un futur millor per a aquesta comunitat
autònoma, i necessitàvem un govern fort davant els que tenen
els recursos econòmics, perquè els han enviat a altres
comunitats autònomes i no ens els han enviat a nosaltres només
per una cosa, per tenir un president més obsessionat a què li
pengin una medalleta des del carrer Génova, que a defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments)

I com que la seva obsessió eren les medalletes, han dit, bé,
idò, si hem d’acomplir dèficit públic, nosaltres els que més i
l’any passat el vàrem acomplir més del que ens digueren. En
total deixaren d’invertir 44 milions d’euros els quals haguessin
anat molt bé a beques escolars, a lluita contra l’exclusió, a
reactivar economia, al que volguessin, però no als bancs, que és
on els envien vostès.
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I del deute, molt bé, Sr. Camps, d’això anava a parlar, i com
que hem de ser els campions del dèficit i som incapaços
d’aixecar veu i de treure pit davant el que toca, anem a endeutar
la comunitat autònoma. Perquè clar, el campió del deute, entre
moltes altres coses, és el Sr. Bauzá, que ja ens ha posat en 7.500
milions d’euros a les Illes Balears, aquesta és l’herència que ens
deixa el Sr. Bauzá. I exactament diries: i per a què ha gastat els
7.500 milions d’euros? Uf, uf, bé, ja ho explicarà vostè que és
a qui pertoca!

Miri, tots els fons de les polítiques són, com vostè pot veure,
per a nosaltres equivocats. I com els han fetes?, i tenc breu
segons per recordar-li una mica de qüestions. La forma,
tremenda; el fons, terrible; i vostès, que eren el partit de la gran
gestió econòmica, els que salvarien la terra, els que gestionaven
fantàsticament bé, passem a recordar-los un parell de cosetes.

Sr. Marí, l’any passat em va dir: “He aconseguit una
negociació de 333 milions d’euros amb el Govern d’Espanya
per les carreteres del conveni del 98; en cobrarem 90 cada any”;
on són els 90 d’enguany?

(Remor de veus)

Zero. Els 74 milions de depuradores, els han vist vostès a
qualque lloc? No hi són.

(Se senten veus de fons que diuen: “No, no”)

Es recorden que varen posar uns imposts verds?, varen
aprovar la llei i al final no els varen aplicar? Això deu ser molt
eficient, però ara jo li explicaré una cosa, d’això: només a un
municipi de les Illes Balears, Es Mercadal, un gran municipi, de
poquet més de 5.000 habitants, han deixat d’ingressar 70.000
euros cada any perquè els lloguers de cotxes varen canviar la
seva domiciliació cap a la península per l’amenaça del Govern.
Això, això és un gran negoci, Sr. Marí. Si sumam tot el que ha
passat a tots els indrets, a tots els municipis de les Illes Balears,
doblers que hem deixat d’ingressar per un govern absolutament
desastrós, absolutament desastrós. Sí, Sr. Marí, ja pot riure, ja,
però és que això és molt seriós.

O em dirà que és un exemple de bona eficiència que durant
tres anys i mig han canviat el 65% del personal? Tres consellers
de Salut, tres d’Educació, tres d’Administracions Públiques, dos
de Turisme, dos d’Hisenda, dos d’Economia, i suma y sigue.
Això a una empresa privada, Sr. Marí, els haguessin tret la
targeta vermella faria molt de temps, faria molt de temps. O
sigui que ha estat un govern que ha acotat el cap, que ha estat
incapaç de dialogar, que ha estat incapaç de fer front a la realitat
de la crisi social, econòmica i política que vivim, un govern
incapaç d’afrontar un full de ruta seriós, un govern incapaç
d’entendre’s amb ells mateixos, un govern incapaç de resoldre
els problemes de la ciutadania, però la gran sort és que hi ha una
ciutadania forta i valenta que els ha dit prou moltes vegades
durant aquesta legislatura, i que els dirà prou dia 24 de maig de
2014. 

Moltes gràcies.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Armengol. Té...

(Continuen els aplaudiments)

Té la paraula... el conseller d’Hisenda i Pressupostos, José
Vicente Marí Bosó, sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats. Sr.
Barceló, jo voldria establir un poc en la contestació a les coses
que vostè ha assenyalat des d’aquesta tribuna, un poc per
agrupar algunes coses. Podem parlar -amb la Sra. Armengol
també- sobre el tema del creixement econòmic i de les
previsions de creixement econòmic. És evident que les
previsions són previsions, i les previsions de creixement
econòmic evidentment es reformulen a mesura que va passant
el temps. El que és important és fer previsions de creixement
econòmic acurades, perquè això determina -és veritat- els
ingressos de la comunitat; ja els he explicat que els ingressos de
la comunitat vénen determinats per aquestes previsions de
creixement únicament en el 29% d’aquests ingressos, i també he
explicat, Sra. Armengol -ho dic perquè no ho ha dit-, que sí que
es veuen afectats l’any 2017 fruit del descavalcament que
sofreix el sistema de finançament autonòmic, cosa amb la qual
jo crec que vostè també està d’acord, que hem de mirar que el
sistema de finançament s’ajusti més al cicle econòmic, al cicle
de les economies regionals.

Però respecte de les previsions de creixement m’agradaria
dir que són previsions, que s’han de reformular a mesura que
passi el temps i vegem com evolucionen els esdeveniments de
l’activitat econòmica. Però, clar, l’informe econòmic financer
dels pressupostos generals de la comunitat o del projecte de
pressupostos generals de la comunitat per a l’any 2008 contenia
una previsió de creixement per a la nostra comunitat, per a l’any
2008, del 2,8%. La realitat va ser que la comunitat va créixer
l’any 2008 un 1%. L’informe econòmic financer..., les retallades
del Govern central. L’informe econòmic financer del projecte
de pressupostos de l’any 2009, és a dir, l’informe econòmic
financer que preveia el creixement de la nostra comunitat l’any
2009, feia una previsió de creixement per a l’any 2009 positiva
del 0,8%; la realitat va ser negativa en el -2,7%. I els
pressupostos de la comunitat autònoma, el projecte de
pressupostos de la comunitat per a l’any 13 va fer una previsió
de creixement del 0,3 i vàrem tenir un creixement del 0,3; i els
pressupostos de la comunitat autònoma de l’any 2014 varen fer
una previsió de creixement de l’1%, i a dos mesos d’acabar
l’exercici continuam mantenint el creixement de l’1 o de l’1,1%
enguany. Per tant crec que la previsió de creixement per a l’any
que ve és ajustada.
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Com incideixen en aquesta previsió de creixement les
previsions de creixement de la zona euro?, o del nostre país, fins
i tot, però més en concret de la zona euro. Miri, l’evolució és
que el nostre país ha fet les reformes i té creixement econòmic;
els dos països que no han fet les reformes són els que generen
incertesa en el creixement de la zona euro, França i Itàlia, i la
realitat és que el senyor Sánchez es posa els jeans, la camisa
blanca, i justament se’n va a fer la foto amb aquests dos, amb el
Sr. Valls i el Sr. Renzi, dels dos països que generen incertesa en
l’evolució econòmica de la Unió Europea per a l’any 2015.

(Alguns aplaudiments)

Per tant ens podem fer la foto, ens podem fer la foto amb els
que fan les reformes i generen creixement econòmic, generen
ocupació, o ens podem fer la foto amb els que demanen,
demanen al regne d’Espanya que faci les reformes, però ells no
les fan, eh?, ells no les fan.

Respecte de les taxes d’ocupació, crec que estam tots
d’acord. Miri, derivat també de l’informe FOESSA, és veritat
que per mesurar l’índex de desenvolupament humà o de
desenvolupament social necessitam tres eixos, que són els que
estableix la Unió Europea, també: l’eix econòmic, l’eix polític
i l’eix de béns relacionals. Doncs bé, l’informe FOESSA el que
ve a dir és que l’ocupació és factor decisiu de dos d’aquests tres
eixos, de l’eix econòmic i de l’eix polític i d’inclusió social. Per
tant en la mesura que tornem a generar ocupació tendrem
millors resultats en la inclusió social a la nostra comunitat
autònoma; en la mesura que destruïm ocupació, com va passar
l’anterior legislatura, tenim pitjors resultats en matèria d’igualtat
i en matèria d’inclusió social, perquè l’informe FOESSA també
a la pàgina 14 diu que “el desempleo en España entre 2007 y
2013 crece con el mismo patrón en España que en las Islas
Baleares”, però afegeix: “...excepto a partir del semestre de
2012, que en España sigue creciendo y en Baleares decrece -
decrece- el paro”. Pel que fa, també al mateix informe, a la taxa
de desocupació juvenil, torna a dir que al conjunt d’Espanya
creix excepte a Balears, que a partir del semestre de 2012 baixa,
i hem passat del 48,9 punts quan vostès governaven als 45,2
d’aquest govern.

I respecte de l’evolució de la taxa de risc de pobresa, de la
taxa de risc de pobresa, idò bé, vostès la varen apujar fins al
22,7% i avui està al 19,8% des que governa el Partit Popular a
les nostres illes. I ja els he dit allò de la desigualtat: la
desigualtat entre 2008 i 2012 va apujar un 22%; vostès no hi
eren, eh?, entre 2008 i 2012 vostès no hi eren; la desigualtat va
créixer...

(Remor de veus)

...va créixer com els pebrassos, però vostès no hi eren, vostès
aquí no hi eren, entre 2008 i 2012.

(Més remor de veus)

Sr. Barceló, té vostè raó a baixar els costos laborals o que es
baixin els costos laborals. Miri, precisament una de les mesures
que ha pres el Govern és bonificar al cent per cent les taxes
administratives, de fins a 47 taxes administratives d’inici
d’ampliació d’activitat. Per què?, per baixar aquests costos fixos
als emprenedors i a les empreses perquè no hagin de baixar els

altres costos fixos que són l’ocupació d’aquestes empreses; són
mesures que podem prendre dins l’àmbit que tenim i les
competències que tenim. Baixam, bonificam el cent per cent de
les taxes administratives d’inici i ampliació d’activitat perquè
això són costos fixos de les empreses i dels emprenedors perquè
no hagin de tocar altres costos fixos, que són els laborals, que
aquestes empreses i els emprenedors tenen.

Vostès, el conjunt dels dos grups parlamentaris, m’han
parlat de les retallades i de mantenir les retallades, i això és com
si algú diu..., idò si tenim un malalt i té una cama fotuda i el
curandero dice al médico el que han de fer, i el curandero li
diu...

(Alguns aplaudiments)

...i el curandero li diu: “Per salvar aquesta cama hem de fer
això”, i el metge li diu: “Escolta, és que si feim això deixarem
aquest senyor sense dues cames”, que és el que va passar en
aquesta comunitat autònoma entre els anys 2007 i 2011. Però
vostès van un discurs i un eslògan i el mantenen i és igual, i no
els interessa debatre sobre això, és igual, és igual, no volen
reconèixer que el conjunt dels ciutadans de les Illes Balears han
hagut de fer un gran esforç, i el que necessitava el conjunt de
ciutadans de les Illes Balears és que al mateix temps que ells
s’esforçaven veiessin que l’administració s’esforçava, i això és
el que no passava abans i ara passa, que l’administració
s’esforça per estar a l’alçada...

(Remor de veus)

...del conjunt dels ciutadans...

EL SR. PRESIDENT:

Silenci, per favor.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

...de les Illes Balears. 

I vostès parlen de les retallades i de consolidar les retallades.
Ho hem fet de la mà, Sr. Barceló, hem incrementat el pla de
prestacions bàsiques i la renda mínima. És que si jo li dic què
tenien pressupostat inicialment l’any 2008 en pla de prestacions
bàsiques i renda mínima... ens estalviam la vergonya, és que ens
estalviam la vergonya. Hem triplicat l’aportació de la mà, per
tant no sé a què ve parlar amb retrets sobre els recursos que
destina el Govern, perquè allò essencial en una situació com la
de crisi econòmica que hem tengut és que el Govern, els poders
públics estiguin pendents d’això, i aquest govern -miri, amb
modèstia, si vol, i amb humilitat- ha estat pendent d’això, hem
estat pendents d’incrementar les prestacions bàsiques i la renda
mínima d’inserció; hem estat pendents d’acordar amb els
sindicats una renda autonòmica per atendre els aturats de llarga
durada majors de 45 anys.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 148 / 18 de novembre del 2014 6941

 

Vostès em parlen de les retallades, mantenen aquest discurs
i parlen de la sanitat i de l’esforç que feim a sanitat. Jo els dic jo
que el 2009, el juliol, eh?, el juliol de 2009 el Sr. Pomar deia
que no hi havia manera de pagar les nòmines i l’extra del darrer
trimestre de 2009. El 2010 vàrem injectar 180 milions d’euros
al Servei de Salut, i tot i així la memòria de la modificació de
crèdit encara posava que es devien 350 milions d’euros a..., la
memòria, la memòria econòmica de la modificació de crèdit
certifica que encara es devien 350 milions d’euros, després
d’haver-ne injectat 180, Sr. Thomàs. I ara vostè ve aquí i diu
que hem consolidat les retallades. Miri, perceptors de nòmina al
Servei de Salut, 30 d’octubre, perquè vostè fa aquests discursos,
i se’n va a les redaccions i diu que falten metges, perceptors de
nòmina al Servei de Salut, 30 d’octubre de 2013, 15.714;
perceptors de nòmina al Servei de Salut, 30 d’octubre de 2014,
16.391! Per tant poden fer el discurs que vulguin de consolidar
les retallades; el que hi ha és un govern que dóna resposta a les
necessitats de la nostra població.

I després pot venir vostè -ja ho va fer l’any passat, Sra.
Armengol, i li vaig dir que no ho tornàs a fer...

(Cridòria)

Disculpi’m, disculpi’m si ha semblat pretensiós.

(Remor de veus)

Disculpi’m, Sra. Armengol disculpi’m si ha semblat
pretensiós, però vostè l’any passat...

(Més remor de veus)

...però vostè l’any passat va parlar dels alAlots amb necessitats
educatives especials, i els empra d’una manera que a mi
personalment em faria vergonya emprar-los. Miri, recursos que
destinava el Govern de les Illes Balears..., recursos que
destinava el Govern de les Illes Balears el curs educatiu 2010-
2011: AT, auxiliars tècnics per als boixos amb necessitats
educatives especials, 186; PT, professors tècnics per als boixos
amb necessitats educatives especials, 467; en total, 653.
Recursos que destina el Govern de les Illes Balears el curs
educatiu actual: PT, professors tècnics, 511; AT, auxiliars
tècnics, 269; és a dir, 653, 780, senyoria!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I és evident, i és evident, Sra. Armengol...

(Continuen els aplaudiments i la remor de veus)

653, 780, senyoria. I és evident, és evident, Sra. Armengol,
que si un dia ve, perquè això es produeix a l’inici de curs però
també durant el curs, ve un alAlot amb necessitats educatives
especials i es matricula a una escola, és evident que
l’administració no és tan ràpida com per al dia següent tenir ja
el recursos posats, però no dubti...

(Més remor de veus)

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, no interrompin, per favor.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

...però el que no pot fer és utilitzar això per dubtar de la voluntat
d’aquest govern.

Places, increment. Vostè surt aquí i diu “no han fet cap plaça
de dependència”, “no..., no han fet cap plaça
d’independència”..., de dependència, perdó...

(Algunes rialles)

205 places de dependència més en aquesta legislatura. El
2014 destinam 40 milions d’euros a places residencials i centres
de dia. Sap què suposa això?, un 31% més del que destinava
vostè el 2011.

(Alguns aplaudiments)

I em parla també de l’atenció a la diversitat, i li he de dir que
en el curs 2014-2015 s’han augmentat més d’un 60% els
auxiliars de conversa a les nostres escoles respecte de l’exercici
passat. 

I em diu també que vostè parla del 90% de les persones
d’aquesta comunitat. Jo li diria que escolti el 90% de les
persones de la comunitat i faci alguna cosa per al 90% de les
persones de la nostra comunitat.

Respecte de l’endeutament, perquè això també..., bé, és
curiós, no? Respecte de l’endeutament de la nostra comunitat
autònoma jo he dit, i el Govern ho reconeix, que l’endeutament
és el principal desequilibri dels nostres comptes públics, i és
evident que el Govern va haver de resoldre un problema
d’endeutament, un problema d’endeutament amb els proveïdors
i les empreses de la nostra comunitat. Teníem un endeutament
del Banc d’Espanya financer..., per cert, 5.250 milions d’euros,
endeutament financer de la comunitat autònoma a 30 de juny de
2011. Bé, idò teníem aquest deute -dades Banc d’Espanya,
dades Banc d’Espanya, SEC i no SEC, perquè a vostès el no
SEC no els interessa, SEC i no SEC; dades SEC i no SEC a 30
de juny de 2011, 5.250 milions d’euros de deute financer-, i és
evident que hem hagut de solucionar un deute comercial a la
nostra comunitat autònoma. Ja els ho he dit: hem pagat 2.000
milions d’obligacions reconegudes d’exercicis anteriors a 2011.
Però en tot cas no podem practicar una política de
desendeutament, això no ho ha dit ningú en cap moment; hem
aprovat sendes de consolidació fiscal que impliquen incrementar
l’endeutament fins al 2017; per què?, perquè continuam
liquidant amb dèficit públic. Mentre no equilibrem i generem
superàvit no es pot desendeutar. Ara, una cosa és això i una altra
cosa és endeutar en un 125% la comunitat autònoma com varen
fer vostès entre 2007 i 2011. Si haguéssim incrementat
l’endeutament de la comunitat autònoma en un 125%, sap de
què parlaríem ara? Parlaríem d’un endeutament financer de la
comunitat d’11.800 milions d’euros enguany, front als 7.500
que té la comunitat.
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(Remor de veus)

Però és més, vostès, vostès que són els campions del deute,
encara que ens ho volen atribuir a nosaltres, vostès entre juny de
2007 i juny de 2011 varen créixer per damunt de la mitjana,
varen créixer en endeutament de la nostra comunitat autònoma
per damunt de la mitjana del conjunt de les comunitats
autònomes de l’Estat. La mitjana d’endeutament de les
comunitats autònomes era del 121, vostès varen créixer el
125,5.

Sap què ha passat aquests anys de legislatura vinguts des del
2011? Que mentre la mitjana d’endeutament del conjunt de
comunitats autònomes ha crescut un 55,9, el Govern de les Illes
Balears s’ha endeutat un 46,8, 10 punts per baix de la mitjana
del conjunt de les comunitats autònomes.

(Alguns aplaudiments)

Aquesta també és una diferència: vostès s’endeuten 5 punts
més que tothom i nosaltres ens endeutam 10 punts menys que
tothom, perquè ens creiem que per garantir els serveis públics
essencials és necessari el desendeutament de la nostra
administració pública.

Ha comentat també, Sra. Armengol, diferents dades de la
reforma fiscal. Escolti, hi ha dues maneres de fer-ho, vostès
demanen tots els diners a tothom per posar tres gerents a una
empresa, quan totes les empreses del món només en tenen un.

(Remor de veus)

Vostès demanen tots els diners a tothom per gastar en alts
càrrecs 9,7 milions d’euros cada any mentre, nosaltres en
gastam 7,2. Vostès demanen diners a tothom, però...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...vostès demanen doblers a tothom i nosaltres creiem que la
millor... també el Plan E, escolti, demanen a crèdit diners a
tothom per fer obres en la majoria dels casos no necessàries. I
nosaltres consideram que això és una política ineficient per
diversos motius, perquè demanar els diners als ciutadans, és
veritat que són els ciutadans els que aporten els recursos públics
i són els recursos dels ciutadans els que financen les polítiques
públiques, això és així, però és més ineficient. Per què? Perquè
les decisions del Govern solen respondre moltes vegades a
motius diversos que no a la rendibilitat social o eficiència
econòmica de la inversió, això és així, poden respondre a altres
motius, no estrictament als que beneficien més o als que tenguin
major benefici social i rendibilitat econòmica per als ciutadans,
no?

Vostè em deia, respecte d’això de la reforma fiscal, que la
reforma fiscal en l’àmbit de l’IRPF afecta tots els contribuents
de les llles Balears i té especial incidència en rendes més baixes
i en rendes mitjanes, i apujam el mínim personal i familiar,
perquè vostè sap que en matèria de deduccions les deduccions
estan topades, estan topades per la base imposable que tengui la
persona o el subjecte, per tant, només es poden aplicar a
determinades rendes, bé.

Nosaltres el que fem és pujar-ho al mínim personal i familiar
perquè es pugui restar de la base imposable a tothom, a tots els
majors de 65 anys, a tots els que tenguin o estiguin afectats per
la discapacitat, també a les famílies nombroses. Per cert, en
matèria de famílies nombroses és la primera vegada que en
aquesta comunitat autònoma s’introdueixen beneficis fiscals.
Igualment en la reforma i les bonificacions que establim en
matèria de taxes administratives.

Respecte de les infraestructures educatives, ho he dit a la
meva intervenció, escolti, el problema de la falta de calefacció
a l’inici de legislatura era bàsicament que el Govern duia sis
mesos sense pagar la despesa de manteniment dels centres. Bé,
s’havia de donar solució a això i és evident que no es pot
arreglar tot a l’instant, però també és evident que el Govern ha
estat pendent també d’això i ha concertat no 27, 27 és el préstec
vell, però a part n’hi ha uns altres 27 que duim en obres en
centres educatius, per tant, 54 milions d’euros en obres en
centres educatius, reformant els nostres centres miram que
estiguin en perfectes condicions o en les millors condicions
possibles per acollir els nostres colAlegials, els nostres escolars.

Vostè també diu que la sanitat amb vostès era pública i
gratuïta, això no és veritat, la sanitat mai no ha estat gratuïta, la
sanitat es paga amb impostos i a més, quan vostès governaven
també..., vostè ho sap, la sanitat no ha estat mai gratuïta, la
sanitat es paga amb impostos i també es paga -i vostè ho sap-
amb les receptes mèdiques, o sigui la farmàcia no ha estat mai
gratuïta i la farmàcia forma part del nostre sistema de salut. La
farmàcia forma part del nostre sistema de salut.

(Remor de veus)

En definitiva, senyories, crec que podem parlar i continuar
discutint les coses i en la tramitació parlamentària el Govern
està disposat a arribar a acords en el que considerin oportú i que
vegem que efectivament és oportú per al conjunt dels ciutadans
de les Illes Balears de cara a l’exercici 2015, perquè del que es
tracta és, com els deia a l’inici, de continuar, de mirar que la
nostra comunitat vagi més i més endavant i que el creixement
econòmic s’estengui més i a més gent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula el Sr. Barceló del Grup
Parlamentari MÉS, per un temps de cinc minuts.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Conseller, anem per parts,
temes econòmics, la passada temporada turística d’hivern va ser
la més baixa de la història, la temporada más baja abril del
2014; els sous de Balears, un 7,8% més baixos que la mitjana de
l’Estat espanyol.

(Remor de veus)

Mentre que a Europa es plantegen la reindustrialització, aquí
cada vegada perdem punts i retallam empleats públics per sobre
de la mitjana de la resta de l’Estat. Estàvem els darrers en
empleats públics i vostès han retallat aquesta legislatura 1.351
treballadors menys, 1.351 treballadors. Això té conseqüències
-això té conseqüències.

Miri, la llista d’espera quirúrgica ha passat d’haver d’esperar
51 dies, que era el que hi havia el 2011, a 114 dies. Això són
números, Sr. Marí, això són números, però darrera hi ha
persones que esperen que estan angoixades; de 51 dies a 114. 

Quant a les dades de pobresa, miri, em remetré a les dades
de l’INE, les oficials del 2011 a 2014: la taxa d’exclusió social
ha passat del 18,5% al 24,2, vostè pot dir el que vulgui, però la
taxa s’ha incrementat aquesta legislatura. Les famílies que no
arriben a finals de mes -dades oficials de l’INE, li ho torn
repetir- s’incrementen del 16 al 19,3%, són dades oficials. I per
molt que incrementin el pressupost de sanitat no faran front a
aquests problemes de llista d’espera quirúrgica, no hi fan front,
Sr. Marí.

Mirin, amb l’increment del pressupost resulta que ens posam
per càpita a 1.172 euros, els pressuposts per càpita segons
sanitat, de 2010..., amb aquests 1.172 euros ens colAlocaríem
només per sobre de Madrid i Comunitat Valenciana, amb dades
de 2010, i som el 2015, aquesta és la veritable realitat d’aquests
pressuposts.

Tema de dependència, els 40 milions d’euros que vostès ara
posen són els mateixos que es varen gastar el 2010, el
pressupost d’aquest darrer any del Govern Bauzá en realitat
l’únic que confirma és la paralització, la congelació de la Llei
de dependència durant aquesta legislatura, doblers que s’han
gastat, compari vostè pressupost... doblers que es varen gastar,
comparin-ho amb els doblers que es varen gastar.

Places de dependència, del 2007 al 2011 se’n varen crear
1.200, 1.200 places de dependència en residències, 1.200 noves
places. Vostè ha dit ara, fa un moment que aquesta legislatura
se n’han creades 231; compari-ho, 1.200 que es varen crear
aquells quatre anys, 231 aquests quatre anys.

Persones ateses per dependència, el 2011 passa de zero,
evidentment començava l’aplicació, a 9.400, vàrem ser capaços
de fer 9.400 persones. Quantes més se n’han atès de 2011 a
2015? Unes 1.500, varen passar de zero a 9.400, aquesta vegada
passen a incrementar-ho només en 1.500 persones.

Aquesta és la realitat del que passa en aquests moments,
amb un govern, a més, absolutament ineficient, amb un govern
ineficient, amb un govern, per exemple, que no ha pressupostat
les indemnitzacions per acomiadaments nuls o improcedents. El
2015 vostès pugen els pressupost del sector públic instrumental
en 42 milions, en quasi 43 milions d’euros, passa de 503 a 546,
sense comptar IB3, i els acomiadaments d’aquests entre 200 i
300 treballadors respecte dels quals vostès perden les
sentències, Sr. Marí, no estan pressupostats? D’aquests
acomiadaments, el que s’haurà de pagar no està pressupostat, no
està pressupostat. Això evidentment ens ha de preocupar perquè
tenim una reestructuració del sector públic, de la qual bravegen
tant, que ha estat arbitrària, que no ha respectat els drets dels
treballadors, que les sentències els ho han retret i la realitat ha
estat que ens costarà als ciutadans i ciutadanes de les Illes
Balears una doblerada.

Miri, ja per acabar, som davant uns pressupostos que
continuaran tenint un forat important en sanitat, que s’haurà de
complementar l’any que ve doblers, com s’ha complementat
enguany, ja hi han hagut d’afegir 35 milions d’euros i així i tot
no han evitat que tanquin centres de salut, i que en educació
tampoc no fa front a totes les qüestions a les quals s’havia
compromès el Govern amb l’escola, tant pública com
concertada, i continuen els retalls patint qui més problemes té
i qui de menys recursos disposa.

En definitiva, Sr. Marí, aquests pressupostos són uns
pressupostos que al 2015 ens duen a una situació complicada,
que no resolen res dels problemes que tenien i amb una reforma
fiscal que l’únic que fa és electoralisme pur i dur, però que no
solucionen cap problema de butxaca dels ciutadans i l’economia
continuarà igual, Sr. Marí, no ha fet res per canviar la situació
que tenim en aquests moment.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica té la paraula la Sra. Francina Armengol
del Grup Parlamentari Socialista per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sr. Marí, en cinc minuts tenc poc
temps, per tant, em centraré en aquelles qüestions que vostè ha
obviat a la seva primera rèplica, però primer deixi’m que li ho
digui: Sr. Marí, el veig representant d’un govern absolutament
esgotat, absolutament amortitzat i vénen aquí i ens fan uns
discursos de fa quatre anys enrere, és clar quan un ja... és que
som en el descompte, és que ja acabam, és que el mes de març
aquest parlament està dissolt, Sr. Marí. Per tant, no ens comptin
la història de fa tres i quatre anys, ens han d’explicar què han fet
vostès en aquesta legislatura i la radiografia que li he fet és molt
clara i no me l’ha pogut rebatre amb cap dels arguments. 

(Remor de veus)
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Ha pogut rebatre vostès a la seva intervenció que en aquesta
legislatura han practicat retallades socials que no es feien a la
passada legislatura? No ho ha pogut rebatre. O m’ho invent, que
han acomiadat 1.351 professionals sanitaris? M’ho invent, que
han acomiadat 1.000 professors en aquesta comunitat
autònoma? M’ho invent, que la llista d’espera s’ha duplicat per
a intervenció quirúrgica i triplicat per a consulta externa?
Vostès parlen amb la gent? Demana a una dona quant espera per
a una mamografia, si és que li fan? Ho demana quant espera per
a una colonoscòpia, si és que li fan? I sap que això afecta la seva
salut? I sap com ho és de perillós tot això?

Aquests retalls hi eren abans? No. No només no hi eren
aquests retalls, perquè vostès ens han duplicat i triplicat, sinó
que hi havia un decret de garantia de demora, pel qual la gent,
si no s’acomplia el temps, podia denunciar l’administració,
perquè vostès han llevat els recursos i han llevat la fórmula de
defensa de l’usuari, del ciutadà, i aquesta és una realitat. Jo no
m’invent els retalls que han fet i els pateixen els ciutadans, i els
pateix més, Sr. Marí, li agradi o no li agradi, aquell que no té
recursos econòmics, perquè aquell que té més o manco recursos
econòmics opta per una altra via, perquè qui no en té és el que
pateix tota la seva política.

Per tant, vostè no m’ha pogut contestar l’obvietat que han
retallat serveis bàsics, digui el que digui el president Bauzá, que
tothom el coneix perquè normalment diu coses que no són
certes.

(Algunes rialles i remor de veus)

Digui el que digui ell s’han retallat serveis bàsics que pateix
la classe mitjana i treballadora d’aquesta comunitat autònoma
d’una forma esfereïdora. Diguin el que diguin s’ha empobrit la
ciutadania, s’ha empobrit gràcies a vostès i a les polítiques del
Sr. Rajoy.

I digui el que digui són els campions del deute. I breument,
448 milions d’euros de nou endeutament per al 2015 és el que
vostè ens proposa. El que deia el president Bauzá, abans, quan
era candidat i quan va començar a ser president, era no
gastaremos lo que no tenemos,....

(Remor de veus)

...no gastaremos lo que no tenemos, fins a la sacietat, fer
deute és gastar lo que no tiene porque lo pagaremos nosotros...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

És així de clar. És així de clar.

Ens situen a 7.500 milions d’euros de deute, 26,1% del PIB,
digui el que vulgui, Sr. Marí, això és xifra de Banc d’Espanya,
però el més greu de tot, que no ha merescut ni una petita paraula
per part del Sr. Marí és, i vostè quina funció ha tengut per
millorar el pressupost d’aquesta comunitat autònoma? Què ha
fet, Sr. Marí? Perquè és clar, el vàrem nomenar no sé quan, fa
un any o així conseller d’Hisenda, amb..., jo record que en
aquella crisi de govern que va explicar el Sr. Bauzá hi havia
dues coses que havien de fer: més diàleg social, perquè no
anava bé, i va posar la Sra. Camps, que ja no hi és, tant de bo,
però la va posar perquè havia de dialogar amb la comunitat

educativa, l’ha haguda de llevar, i varen nomenar el Sr. Marí
conseller d’Hisenda, perquè havíem de tenir una gran
negociació amb el Govern d’Espanya perquè havíem
d’aconseguir moltes coses. Bé, idò, vostè no me n’ha dit ni una
paraula perquè no ha fet res, Sr. Marí: zero euros en inversions
estatutàries, no hi ha nou règim especial, els pressuposts
generals de l’Estat ens situen a la cua, sistema de finançament
no n’hi haurà, aquesta és la seva gran feina.

I miri, que em digui vostè que els que governàvem a la
passada legislatura demanàvem doblers per no sé què de càrrecs
tenint a Matas a la presó, és que s’ha de tenir molt poca
decència, Sr. Marí, molt poca decència. Si les herències que
tenen vostès són les que són, més valdria callar una miqueta,
més valdria callar una miqueta. 

I jo diré una vegada més que sí estic orgullosa del president
Antich, per ser honest, que és una qüestió que s’ha de dir,
perquè, vista l’experiència del president del Partit Popular, crec
que s’ha de dir, però sobretot per ser una persona que va lluitar
per la seva terra i mai no va acotar el cap com ha fet el Sr.
Bauzá durant tres anys i mig...

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

...mai no va acotar el cap, mai no va acotar el cap! Sí, poden
cridar, poden cridar, però els resultats són molt clars.

I se’n va anar a Madrid...

(Més remor de veus)

... amb un govern socialista...

LA SRA. PRESIDENTA:

Per favor, senyors diputats, per favor, s’atura el temps...

(Continua la remor de veus)

Sra. Armengol, atur el temps.

LA SRA. ARMENGOL I SOCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Se’n va anar a Madrid...

(Continua la remor de veus)

...a defensar els interessos de les Illes Balears, malgrat
governàs el nostre partit polític i vàrem tenir moltes discussions,
moltes discussions i vàrem aconseguir un nou sistema de
finançament autonòmic, que vostès han estat incapaços ni
d’asseure’s a una taula, ni que es reuneixi la comissió bilateral,
un nou sistema de finançament autonòmic que ha aconseguit
500 milions d’euros anuals, més del que tendríem amb el
sistema del Sr. Aznar, reconegut pel mateix Sr. Montoro i, que
seria de vostès sense aquests 500 milions d’euros, Sr. Marí? Un
poquet d’humilitat! Perquè les qüestions bones que ha pogut
gestionar li vénen de la bona herència que li vàrem deixar.
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(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Sí, Sr. Marí, i s’ha de ser humil, quan un té un full en blanc
a presentar als ciutadans i quan s’ha trobat una feina feta, que en
algunes qüestions no, sense cap dubte, però en això vàrem fer
una feina ben feta i ens vàrem situar en una inversió molt millor
que la que teníem i vàrem passar aquella xifra fatídica dels
governs Aznar de 21 punts per sota de la renda per càpita..., del
finançament per càpita a nivell estatal i ho vàrem fer aquells que
governàrem a la passada legislatura.

(Alguns aplaudiments)

I jo li dic: vostè què ha fet, què ha aconseguit? Vostè no ho
ha aconseguit, Sr. Marí, ni això, ni la meitat, ni una tercera part,
no ha aconseguit res de millora de finançament, a l’inrevés...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, ha d’anar acabant.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Acab. ..., ens ha empitjorat d’una forma dramàtica. I vostè
em pot dir a mi moltes vegades que no em posi a la boca les
persones que pitjor ho passin, idò li diré una cosa que tal vegada
vostè no sap, aquest partit el qual jo represent va nàixer per
defensar les persones que no solen tenir veu quan governa la
dreta...

(Alguns aplaudiments, petit aldarull i remor de veus)

..., va nàixer per això, i ens... -no, no, no, sí, i estam molt
orgullosos, estam molt orgullosos...

LA SRA. PRESIDENTA:

Srs. Diputats, per favor...

(Remor de veus)

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Nom Fidalgo aquest que m’interromp, per si no ho sap, Sra.
Presidenta.

(Alguns aplaudiments, algunes rialles i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

La presidenta se’n recorda de tots i cadascun dels noms i
avui encara no he dit cap vegada el seu i tenia molts de motius,
Sr. Thomàs.

(Remor de veus)

He tornat a aturar el temps, Sra. Armengol, el tornaré posar
en marxa. Quan vostè vulgui, però, per favor vagi acabant.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Acab, només amb això. Doncs sí, Sr. Marí, nosaltres estam
orgullosos d’allà on venim i vàrem nàixer per a això. I vostè em
podrà dir que és una anècdota, però li dic: el que vostè ha venut
de positiu d’aquest pressupost és una rebaixa fiscal i no me l’ha
poguda contestar; la rebaixa que fa d’IRPF a qui afavoreix són
les rendes de més de 80.000 euros, aquests no són les persones
que no tenen veu, aquests no són les persones a les quals em
referia, Sr. Marí, vostè fa una rebaixa fiscal a costa de tots per
ajudar als de sempre, això és el que proposa com a solució
d’aquesta comunitat autònoma.

Miri, Sr. Marí, crec que ha quedat molt clar, hi ha un debat
de pressuposts que és un debat clarament ideològic, n’hi ha uns
que defensam que el poder públic ha de servir per redistribuir
riquesa, per lluitar contra les desigualtats i s’hi ha de deixar la
pell i n’hi ha uns altres que defensen que seure a la cadira i
quedar bé davant els de Madrid ja basta.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Temps ara de contestació del Govern per tancar la qüestió
incidental. Té la paraula el Sr. José Vicente Marí, sense
limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Armengol, jo respect molt la
tradició centenària del Partit Socialista Obrer Espanyol, la
tradició centenària, la seva vocació socialdemòcrata, valdria la
pena que els seus líders, en lloc de semblar els líders de
Podemos, també respectassin la tradició centenària del seu
partit, valdria la pena...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... valdria la pena, Sra. Armengol.

Sr. Barceló, respecte de la Llei de dependència, l’actual
Govern rep menys diners de l’Estat, perquè aquí el pacte era que
la Llei de dependència es finançava al 50% entre el Govern
central i les comunitats autònomes, al final els que posen el 90%
dels recursos són les comunitats autònomes. Però tot i així...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)
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Pot ser, Sra. Santiago, vostè té l’experiència, jo ..., però tot
i així incrementam i miram de donar contingut a la Llei de
dependència amb tot l’esforç que podem.

Respecte de les sentències en el sector públic instrumental,
miri, és veritat, al meu despatx les entitats mercantils
provisionen, fan una cosa que es diu provisión para riesgos y
gastos, pel que pugui venir, a la comptabilitat pressupostària
doncs aquesta partida no hi era, no hi era, alerta, sí que hi era a
la Llei d’estabilitat pressupostària del 2003, el Govern del
PSOE la va llevar, i ara hem tornat a posar-la, és una cosa que
es diu Fondo de Contingencia i contra el Fondo de
Contingencia es paguen les coses que venen. No podem avui
pressupostar sentències que no sabem l’import exacte que
vendrà o que pot venir o que no pot venir, no sabem ni tan sols
si vendrà, no? Per tant, estan dotades en el Fons de
Contingència dels pressuposts de la comunitat autònoma.

I també, Sr. Barceló, el Govern acomplirà els seus
compromisos a l’exercici 2015, tots els compromisos als quals
arribi o hagi d’arribar, ho dic pel que vostè comentava dels
sexennis dels interins i del pacte de la concertada, i bé, el
Govern acomplirà els compromisos als quals hagi de fer front
i els pactes als quals arribi.

Respecte dels retalls, Sra. Armengol, vostè ho pot dir mil i
una vegades, hem fet retalls per ajustar la nostra despesa als
nostres ingressos, no hem tret cap servei bàsic i essencial, no
hem tret cap servei bàsic i essencial.

(Remor de veus)

Vostè pot posar, vostè pot posar 22.000 o 40.000 funcionaris
públics a treballar on vulgui, si ho gestiona malament no serveix
per a res, l’important, l’important, vostè, l’important és
gestionar bé amb els recursos que tenim i gestionar bé amb la
gent i els nostres empleats del sector públic.

Respecte de l’endeutament, també pot girar les coses com
vulgui, miri, es varen endeutar..., varen incrementar
l’endeutament un 125%, aquest govern ha incrementat
l’endeutament un 46%; varen incrementar-se 5 punts per sobre
de la mitjana de les comunitats autònomes, nosaltres ens
endeutem 10 punts per baix del conjunt de les comunitats
autònomes.

Ja vaig sentir també l’any passat el seu discurs des d’una
posició un poc ... bé, des d’una posició de superioritat moral, ja
sabem que vostès ho fan tot de meravella, ja sabem..., ja vaig
escoltar el seu discurs on desacreditava la tasca que pugui fer el
Govern o els canvis que faci el Govern a les diferents
conselleries, el que és segur és que amb tres anys i mig ha estat
incapaç de fer autocrítica i incapaç de reconèixer cap política
que hagi fet aquest govern. I el primer que va fer aquest govern,
quan vàrem parlar del sistema de finançament, va ser reconèixer
la passa endavant en el sistema de finançament del 2009, això
ho ha fet aquest govern, reconèixer la passa endavant que va
suposar per a la comunitat autònoma el sistema de finançament
del 2009. Encara és temps i encara esper que vostè reconegui
alguna cosa, eh, alguna cosa, és igual el que sigui, a aquest
govern, però això parla molt d’una visió sectària de les relacions
entre partits a la nostra comunitat autònoma.

En definitiva, senyories, esper que a la tramitació
parlamentària puguem apropar posicions, perquè de fet crec que
no hi ha tanta distància en algunes coses, però el que és evident
és que el Govern planteja a la cambra un projecte de pressuposts
adient per mirar d’incrementar el creixement econòmic a les
nostres Illes per a l’exercici del 2015, amb cura, amb atenció a
les situacions complicades que es produeixen dia a dia a la
nostra societat. I el que és evident, i en això doncs tal vegada
ens equivocam, però el que és evident és que quan deixam el
Govern, ara quan acabi la legislatura, deixem el Govern i entri
un altre govern, el qual, tal vegada és del mateix partit del Partit
Popular, el que és evident és que em sentiré molt orgullós
d’anar pel carrer i poder aguantar la mirada a tothom.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn en contra de les esmenes presentades defensades, té
la paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de quinze minuts.

(Remor de veus)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Encara no he començat, encara no he començat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, una mica de respecte. Sr. Antoni
Camps, quan vostè vulgui.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats. No descobriré cap secret si dic que el Partit Popular
votarà en contra de les dues esmenes a la totalitat que els partits
de l’oposició han registrat en contra dels pressuposts generals
de la nostra comunitat autònoma per a l’exercici 2015. I els ho
he de dir amb total sinceritat, no puc entendre que uns
pressuposts que augmenten en 183 milions d’euros les
polítiques socials, educació, sanitat i serveis socials, respecte del
2014, respecte de l’any passat, i que augmenten en 149 milions
d’euros respecte del darrer pressupost del pacte de progrés, és
a dir, el de l’any 2010, avui presentin una esmena a la totalitat.

No els sembla bé que dediquem més recursos a sanitat, més
recursos a educació, més recursos a serveis socials? No els
sembla bé que hi hagi més recursos disponibles, com mai no hi
havia hagut en tota la història d’aquesta comunitat, a inclusió
social, a discapacitat, a menors i a dependència? Vostès van
votar a favor d’un pressupost, el de l’any 2010, el qual tenia un
55% menys de pressupost a serveis socials i avui votaran en
contra d’uns pressuposts que tenen un 55% més a serveis
socials, als més necessitats.
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No puc entendre tampoc que no estiguin d’acord a reduir
imposts, no entenc que no estiguin d’acord amb una reforma
fiscal que beneficiarà tots els ciutadans de Balears, especialment
les classes mitjanes i baixes. Com tampoc no puc entendre que
estiguin en contra d’incrementar de forma substancial les
inversions productives o que es redueixin les despeses
destinades a deute públic, no puc entendre aquesta esmena a la
totalitat. No hi ha arguments suficients que justifiquin aquesta
esmena a la totalitat.

Podríem entendre que determinats detalls, algunes partides,
alguns conceptes doncs no hi estiguin d’acord, és lògic, i per
açò hi ha la possibilitat de fer esmenes parcials i hi ha tot el
tràmit parlamentari, però no s’entén, en absolut, una esmena a
la totalitat d’uns pressuposts que aconsegueixen, des del nostre
punt de vista, de forma clara, un triple objectiu: augmentar la
despesa social, reduir imposts i reactivar l’economia i crear
llocs de feina. Vostès no poden votar en contra d’uns
pressuposts del 2015 quan van votar a favor dels pressuposts del
2010, els quals són clarament inferiors i pitjors que aquests.

(Remor de veus)

Vostès, amb la seva esmena a la totalitat, votaran en contra
d’augmentar els recursos als més necessitats; votaran en contra
de reduir imposts i votaran en contra de fer polítiques de
reactivació econòmica i de creació de llocs de feina. Crec que
aquesta esmena és un error, un error que ens allunya d’una
ciutadania que està cansada de debats estèrils, demagògics, de
mentides, de mitges veritats, que és el que hem fet avui en
aquest debat, i que jo voldria que de bon de veres treballéssim
tots de forma conjunta per posar solucions als problemes de la
gent.

Avui jo els demanaria que retiressin les esmenes a la
totalitat, primer, perquè no hi ha arguments que les justifiquin
i, segon, perquè vostès no tenen una alternativa real i creïble a
aquests pressuposts.

Mirin, l’alternativa no pot ser avui deixar de pagar als bancs
o continuar malbaratant o no acomplir l’objectiu de dèficit o
continuar incrementant el deute sense control; avui els partits de
l’oposició no ens poden tornar oferir el mateix que ens van
oferir durant el pacte de progrés i que es va demostrar que era
un absolut fracàs, no ens poden tornar oferir misèria, Balears va
passar de ser la comunitat amb l’índex de pobresa més baix
d’Espanya a ser la cinquena, de l’any 2007 a 2011, de ser la
darrera en pobresa a ser la cinquena d’Espanya, amb un
increment d’un 288% de l’índex de pobresa, açò segons
l’informe FUNCAS.

No ens poden tornar oferir atur, l’atur va passar de 28.432
persones el mes de juny del 2007 a 73.678 el mes de juny del
2011, quasi 46.000 persones més van quedar sense feina durant
els quatre anys del pacte de progrés; es van tancar durant aquells
anys 5.874 empreses en quatre anys.

No ens poden tornar oferir dèficits públics astronòmics, més
de 1.000 milions d’euros de dèficit anual, la qual cosa va
provocar que quasi es tripliqués l’endeutament i que deixessin
factures impagades per més de 1.600 milions d’euros en els
calaixos.

Vostès no ens poden tornar oferir el mateix que es va
demostrar que era un fracàs.

Mirin, amb aquests pressuposts s’ha posat de manifest que
hi havia una altra manera de fer política, que hi havia una altra
manera de gestionar, una altra manera de fer les coses, i en el
debat del darrer pressupost del pacte de progrés, el corresponent
a l’exercici del 2010, recordem que el 2011 no hi va haver
pressuposts, perquè el Sr. Carles Manera va ser incapaç de
presentar, que no d’aprovar, ni tan sols va presentar un projecte
de pressupost, el que ja és realment increïble, fins i tot la
presidenta del Consell de Mallorca tampoc no el va presentar,
deia que el representant en el debat de pressuposts del 2010, el
representant del Partit Socialista deia textualment, i ho llegiré:
“Ja han començat amb consigna, dèficit, deute, atur -es referia
a la intervenció que havia tengut el representant del Partit
Popular-, ha estat el primer que han dit i que ha repetit, i després
de retallar imposts, reduir dèficit, reduir deute, etcètera, açò sí,
açò sí, però hem d’incrementar sanitat i educació, i tots sabem
aquí que açò és impossible”. Deia, açò era el Sr. Josep
Carretero, deia que retallar imposts, reduir dèficit, reduir deute,
etcètera, i incrementar sanitat i educació, açò era impossible. I
continuava: “Tots sabem que és impossible, però demanen per
què i jo els ho explicaré perquè, perquè sanitat i educació i
serveis socials representen el 70% de la despesa, llavors hauries
de retallar moltíssim a la resta de conselleries.”

Idò bé, allò que era impossible per a aquell Govern del pacte
de progrés ha estat possible per al Govern del Partit Popular de
José Ramón Bauzá.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Efectivament, hem aconseguit controlar el dèficit, hem
passat d’un dèficit de més de 1.100 milions d’euros, de més
d’un 4% del PIB, a un dèficit per a l’any 2015 el qual serà de
194 milions d’euros, un 0,7% del PIB. Hem aconseguit reduir
de forma més que notable els increments d’endeutament, de
manera que només ens hem endeutat en funció del dèficit
generat. Hem aconseguit reduir les xifres d’atur i hem
augmentat el nombre de cotitzants, duem 24 mesos reduint les
xifres d’atur i 18 de creació d’ocupació neta. Avui mateix, avui,
16 persones han aconseguit un nou lloc de feina, mentre que
durant l’anterior legislatura cada dia perdien el seu lloc de feina
32 persones.

(Alguns aplaudiments)
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I açò, que era impossible, ho hem fet possible, augmentant
les partides d’educació, de sanitat i de serveis socials; si abans
es dedicava el 70% de la despesa a polítiques socials, ara s’hi
dedica el 80%; si a l’any 2010, amb un pressupost destinat a les
conselleries de 2.896,34 milions d’euros, es van dedicar 2.111
milions a polítiques socials, a educació, sanitat i serveis socials,
ara, amb un pressupost dedicat a les conselleries de 2.866,09
milions d’euros, és a dir, 30 milions manco, perquè el que va a
les conselleries té 30 milions manco que a l’any 2010, ara es
dediquen a polítiques socials 2.260 milions d’euros, 149 milions
d’euros més que a l’any 2010.

I açò que era impossible per als partits d’esquerres, s’haurà
pogut fer, a més, amb una important baixada d’imposts;
s’augmenten els recursos destinats a educació, a sanitat i a
serveis socials i a la vegada s’impulsar una important reforma
fiscal la qual suposarà, per una banda, reduir els tipus impositius
del tram autonòmic de l’IRPF, incorporar noves deduccions per
estudi d’idiomes, per I+D+I, per energies renovables, també es
reduirà el tipus impositiu de l’impost de patrimoni i
s’augmentarà el mínim exempt, i també es baixarà el tipus
impositiu a l’impost de successions i donacions, un 20% per a
herències entre germans i a favor de nebots i un 15% per a
herències amb qualsevol altre parentiu. I a més a més es
bonifiquen al cent per cent fins a 47 taxes.

Gràcies a aquesta reforma fiscal i també, i conjuntament
amb la reforma fiscal a l’Estat, una persona de més de 65 anys
i amb un pensió de 15.000 euros anuals, pagarà un 46% manco
a l’impost d’IRPF. Les famílies nombroses tendran una
reducció mitjana a l’IRPF d’un 22%, i no ho diem nosaltres, ho
diu l’Associació de famílies nombroses. I avui, amb aquesta
esmena a la totalitat, els partits d’esquerres diuen que no volen
que els jubilats paguin menys IRPF, que no volen que tots els
ciutadans paguem menys imposts, aquesta és la realitat i aquesta
és la realitat de la seva esmena a la totalitat.

Tot açò, que era impossible, s’ha pogut fer gràcies a la
valentia d’un govern que ha emprès importants reformes
estructurals, imprescindibles per a la viabilitat de la nostra
comunitat. Tots junts, amb l’esforç i sacrificis dels ciutadans de
Balears, i tot ho hem de dir, amb les travetes i amb els pals a les
rodes dels partits de l’oposició, hem fet possible mantenir i
consolidar el nostre estat del benestar, hem fet viables i
sostenibles els serveis bàsics essencials i hem fet possible allò
que semblava impossible.

Sr. Conseller, s’ha fet una feina titànica, s’ha aconseguit
girar la truita, ens vam trobar una situació catastròfica, una
comunitat completament arruïnada, amb tots els indicadors
econòmics per terra. La nostra comunitat no era creïble, els
mercats financers ens havien tancat l’aixeta del finançament; hi
havia 1.600 milions de factures impagades i el que cobrava ho
feia a 750 dies. Aquesta comunitat havia creat una estructura de
despesa que suposava tancar, any rera any, amb més de 1.000
milions d’euros de dèficit. La sanitat pública tenia un forat de
més de 800 milions i mentrestant, cada dia, es tancaven 4
empreses i més de 46.000 persones van perdre el seu lloc de
feina.

Han estat tres anys molt durs, molt complicats, però avui,
amb aquests pressuposts, constatam que tot aquest esforç ha
servit per sortir de la crisi, per posar ordre als comptes públics,

per reduir el dèficit i pagar les factures a 57 dies, quan abans es
pagaven 750. Avui no hi ha cap indicador econòmic que no
sigui molt millor del que era a l’anterior legislatura, ja siguin les
xifres d’atur, de creixement econòmic, ja parlam d’un 2,1% per
a l’any que ve, l’índex de confiança empresarial, la inversió
privada, la matriculació de vehicles, tots els indicadors donen
símptomes clars que deixam enrera la crisi econòmica, que
encaram el futur amb optimisme.

Què encara queda molt per fer? És cert. Què hem de
continuar fent reformes? També. Però avui tenim ben clar quin
és el camí a seguir, tenim ben clar que les coses s’han fet bé,
s’han pres les decisions adequades. S’ha pogut demostrar que
aquells que vaticinaven que les polítiques d’austeritat ens
enfonsarien, ens enfonsarien en la crisi, es van equivocar, ben
el contrari, amb les polítiques d’austeritat, amb les polítiques
d’optimització de les despeses, de control del dèficit, hem
aconseguit redimensionar l’administració, evitar el
malbaratament, controlar el dèficit i, en contra del que creien
alguns, hem sortit de la crisi, i avui ja cream 16 llocs de feina
cada dia, hi ha creixement econòmic i les perspectives són
clarament positives.

M’agradaria, per acabar, destacar sobretot els motius pels
quals, bàsicament, el Partit Popular votarà a favor d’aquests
pressuposts, cinc qüestions que mereixen la màxima prioritat:
la primera, que ja l’han anomenada, dedicam el 80% de les
despeses no financeres a polítiques socials, sanitat, educació i
serveis socials, 183 milions més que l’any passat i 149 milions
més que el 2010.

Una altra qüestió, la reforma fiscal, la qual suposarà que els
ciutadans de Balears tenguin més doblers a les butxaques, que
augmentin el consum, que augmentin l’estalvi, que augmenti la
inversió i per tant que hi hagi major creixement econòmic.

Un altre aspecte que també m’agradaria destacar és que
aquests pressuposts incrementen un 15% els incentius a la
promoció econòmica, incrementen un 3,8% les inversions reals
i un 8,26% les transferències de capital. Un esforç molt
important en inversió productiva, en obres hidràuliques, en
depuració d’aigües, en I+D+I, en energies renovables, amb
l’objectiu també de reactivar l’economia, augmentar el
creixement econòmic i crear llocs de feina.

Un altre aspecte a destacar és la reducció en un 27,8% de la
despesa financera, dels interessos a pagar pel deute, la qual cosa
representa un estalvi de 71 milions d’euros; la millora de la
confiança, avui la comunitat ja és creïble; la reducció de la
prima de risc i les millors condicions del Fons de Liquiditat
Autonòmica fan que puguem dedicar aquests 71 milions, els
quals abans eren per pagar interessos, ja els puguem dedicar a
polítiques socials.

Açò són polítiques reals que van directament a les persones,
la resta era fum de formatjades.
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I una darrera observació, la darrera observació també és
molt important, almenys des del meu punt de vista, i és
l’augment de la partida destinada als consells insulars, que veig
que els partits de l’oposició no han dit res, tant que van criticar
la Llei de finançament dels consells insular i no han dit res de
què açò suposarà un increment de 26 milions d’euros més per
als consells insulars, un 6% més, com a conseqüència
precisament d’aquesta nova llei dels consells insulars. Una
vegada més, tots els mals auguris que els partits de l’oposició
deien respecte d’aquesta llei s’han demostrat no fonamentats i
irreals, gràcies a aquesta llei els consells insulars tendran 26
milions d’euros més, cosa que no tendrien si no s’hagués
aprovat aquesta llei.

En definitiva, des del Partit Popular consideram que el
projecte de pressuposts responen perfectament als dos objectius
que tenim fixats com a partit per al pròxim exercici, que són:
primer, augmentar el ritme de creixement econòmic i creació de
llocs de feina, i segon, consolidar els pilars de l’estat del
benestar, sanitat, educació i serveis socials. Creiem que amb
aquests pressuposts s’aconseguiran de forma clara aquests dos
objectius i per tant consideram que les esmenes a la totalitat són
totalment injustificades, no hi ha arguments que es puguin
justificar i per açò les votarem en contra.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula el Sr. Barceló del Grup
Parlamentari MÉS, per un temps de cinc minuts.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Veim que el portaveu del Partit
Popular en aquest tema dels pressuposts té un discurs que
repeteix com un lloro, perquè ja més o manco és el discurs que
va fer a la comissió i ja li vàrem haver de rebatre que,
efectivament, s’equivocava amb el que plantejava -ja no el veia,
no sabia si eren les meves ulleres.

Vostè, Sr. Camps, diu que les polítiques socials
s’incrementen en 183 milions d’euros, bé, idò hauríem de parlar
d’una absoluta ineficàcia d’aquest govern, perquè si amb més
doblers tenim manco serveis qualque cosa passa aquí. Si amb
més doblers tenim un increment de les llistes d’espera de 51
dies a 114 dies, qualque cosa passa aquí. Si amb més doblers
resulta que tenim centres de salut que han de tancar perquè no
tenen personal suficient per ser atesos, qualque cosa passa. Si
amb més doblers no podem cobrir les baixes dels professors i
els alumnes perden hores de classes, qualque cosa passa. Si amb
més doblers resulta que tenim llits tancats i quiròfans tancats i
saturam les urgències, qualque cosa passa.

I la meva conclusió és que si tenim més doblers i tot això
passa, és que són ineficaços, irresponsables, aquesta és la
qüestió a la qual hauríem d’arribar.

A part, no és cert que hi hagi més doblers, torn insistir,
2010, es gasten 861 milions d’euros en educació; el 2015 vostès
en pressuposten 800, no és vera que hi ha més doblers, no és

vera. La Sra. Núria Riera no tendrà més doblers que el 2010 en
educació, ni se’n varen gastar 861, i en disposarà de 800, Sr.
Camps.

(Alguns aplaudiments)

No és vera que hi ha més doblers per a dependència, se’n
varen gastar 40 milions i se’n gastaren 40, se’n varen gastar 40
i en pressuposten 40, els mateixos.

(Remor de veus)

Reforma fiscal, una altra de les qüestions en què ha fet...,
beneficia a tots. Bé, beneficia a tots un poquet, un poquet als
que tenen poc, jo veig que els beneficiats, per exemple, els que
tenen un patrimoni de més de 700.000 euros que ara no hauran
de plantejar l’impost de patrimoni, els que tenen un patrimoni
de més de 700.000 euros, no és el meu cas, n’estic prou lluny,
aquests no hauran de tributar. Els que tenen sous, rendes més
altes de més de 50.000 euros, aquests també se’n beneficien. És
solidària aquesta reforma fiscal que vostè planteja?

Si a un jubilat li demana: què s’estima més, el que li
descomptaran a l’IRPF, aquesta misèria que li descomptaran, o
no haver d’avançar els doblers que han de pagar dels
medicaments a les farmàcies? Què li dirà el jubilat? Jo ho sé
cert el que li dirà: m’estim més que l’IRPF quedi com està i no
haver d’avançar els doblers cada vegada a la farmàcia, cada
vegada han d’avançar els doblers a la farmàcia, perquè vostès
no volen simplement una cosa tan senzilla com modificar el
sistema informàtic, una cosa tan senzilla com modificar el
sistema informàtic, i els jubilats han d’avançar els doblers.

O si demanen a qualsevol ciutadà què s’estima més, la
mamografia que vostè ha d’esperar vuit mesos li farem en un
mes, no li tocarem l’IRPF, però la mamografia la tendrà en un
mes, què dirà aquesta ciutadana? Què s’estima més? Contesti’m
honestament: què s’estima més aquesta ciutadana? Jo ho sé cert,
dirà que em facin la mamografia en un mes, que no hagi
d’esperar vuit mesos, perquè si no aquesta ciutadana haurà
d’anar a la privada i pagar 120 euros, quan la desgravació
d’IRPF serà de 50 euros a tot estirar, com a molt en tot l’any,
amb un poquet de sort si parlam d’una renda adequada, i en
pagarà 120 per fer-se la mamografia quan toca, no vuit mesos;
perquè si li ha sortit un bony al pit, aquesta senyora no vol, no
pot esperar vuit mesos, no vol i no pot esperar i no ha d’esperar
vuit mesos. Aquesta és la realitat.

Llavors, no hi ha cap indicador que no sigui millor en
relació amb el 2011. Per favor, miri, torn a insistir, dades
oficials de l’INE, Institut Nacional d’Estadística, no depèn de
nosaltres, depèn de Rajoy, Institut Nacional d’Estadística:
l’índex de producció industrial el 2011 baixava un 2,3%, sap
quant baixa el juliol del 2014? Baixava un 2,3, sap quant baixa
el juliol del 2014? Un 10,2%. Això són dades millors?

Número d’empreses, 2011, 87.461 empreses a Balears,
87.461, dades oficials. Quantes n’hi ha ara? 84.270. Vostè va
tenir la barra de dir que hi havia més empreses, que
s’incrementava el nombre d’empreses. Per l’amor de Déu, però
si baixen, de 87.400 a 84.200! Dades oficials de l’INE.
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Atur, vostè insisteix, es creen..., 16 persones cada dia tenen
un nou lloc de feina. Quin lloc de feina, quin lloc de feina, Sr.
García, tenen aquesta gent, quin lloc de feina tenen, Sr. Marí,
aquesta gent? 89% de precarietat, contractes d’hores, de dies
amb un poquet de sort, de mesos ja..., és que ja és... La taxa
d’atur, EPA, el 2011 era del 19%, del 19%, la mateixa que hi ha
ara, del 19%, del 19%, la mateixa taxa d’atur.

Bé, en definitiva, acab, perquè ja m’he passat del temps,
vostès diuen que volen consolidar els pilars de l’estat del
benestar, volen incrementar el ritme de creixement i volen
incrementar l’ocupació, però ho fan a costa de desigualtats
socials; no és cert que consolidin els pilars de l’estat del
benestar, sinó que el que fan és obligar a la gent que no té
recursos o a aguantar-se o a gratar-se la butxaca, aquesta és la
realitat que es troba avui en dia la gent.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de rèplica, té la paraula la Sra. Francina Armengol
del Grup Parlamentari Socialista, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, jo ja entenc, Sr. Camps, que hi
ha alguns diputats que han de fer molts de punts per continuar
a la llista i supòs que avui li ha tocat fer aquest paper una mica
complicat i s’ha enredat a no entendre que l’oposició faci una
esmena a la totalitat del pressupost, bé, jo ja no hi perdré ni un
segon, és evident que és als números, a les formes i a la política
del Govern Bauzá, ho entengui com vulgui.

Rebaixa fiscal, no poden contestar el que és obvi, el que és
obvi, no, Sr. Camps, jo li he donat exemples molt clars: una
renda de 33.000 euros anuals, l’estalvi mensual que li suposarà
aquesta rebaixa fiscal fantàstica, la qual ha de servir per
reactivar tot el consum de la nostra comunitat autònoma, és un
estalvi de 6 euros, 6 euros. A una renda de 80.000 euros o de
99.000 euros, li suposarà un estalvi de 53 euros mensuals. A qui
s’afavoreix, la renda de 33.000 o la renda de 99.000? Jo crec
que això ho pot entendre i pot entendre que la renda de 99.000
és més alta que la de 33.000, i que correspon a una classe social
diferent, i que als que vostès ajuden és a la de 99, a la de 30 no
l’ajuden gaire i a la que no arriba a 30 no l’ajuden gens, perquè
és la que no fa declaració d’IRPF. Per tant, aquesta és una
realitat objectiva.

Les deduccions, a veure si ho entenem, les deduccions, Sr.
Camps, que vostès fan per a un tercer fill, per a un discapacitat
o per a un major de 65 anys, ho fan tan malament que
aconsegueixen l’efecte contrari, i ara, una persona
discapacitada, major de 65 anys, amb la seva reforma fiscal,
podrà deduir 175 euros menys del que podia deduir fins ara. I
això és així, i per què és així? Perquè, com que han rebaixat
l’impost en un percentatge major a l’increment de la base de
deducció fa que, finalment, l’efecte sigui invers, i és contrari. Ja
li corregirem via esmenes, però de moment ho han fet molt
malament.

Una altra qüestió que no ha pogut contestar res, el tema
estatal. A veure, ahir teníem la Soraya Sáenz de Santamaria,
famosa, aquí; què varen fer, què varen aconseguir? Algú es va
atrevir a dir a aquesta senyora a veure si els 322 milions d’euros
que han d’anar al Senat, per esmenes del pressupost de l’Estat,
poden arribar a les Illes Balears? Em pot dir vostè què faran els
senadors del Partit Popular de les Illes Balears, votaran a favor
que aquests doblers no arribin aquí? Perquè això ja seria molt
gros, Sr. Camps; si ara en el Senat voten que a les Illes Balears
no venguin 322 milions d’euros, és que jo no sé què els hem de
fer! Què els hem de fer a aquests senadors i senadores, podran
dir amb la cara alta que representen algú? El Sr. Marí diu que
anirà amb la cara alta, jo, si fos de vostès no hi aniria amb la
cara alta, perquè és de molta vergonya el que fan, de molta
vergonya!

M’ha pogut explicar algú aquells 333 milions d’euros que va
dir el Sr. Marí l’any passat que tenien negociats i que cada any
en vendrien 90, on són? M’ho poden explicar on són? Em poden
explicar on són els 74 de les depuradores? Em poden explicar
per què tenim zero euros per a inversions estatutàries? Em
poden explicar tot això? Perquè tot això, tot això, Sr. Camps, és
el que fa que no tenguem els recursos adients per tenir les
inversions i els serveis bàsics necessaris per a la ciutadania. I
com que partim d’una negociació zero, arribam a una situació
absolutament límit.

Consells insulars, m’ha dit, no en parla, és que com que els
presidents dels consells insulars no es dediquen a defensar els
consells insulars, ja em sent com a malament cada any dir això,
però ho tornaré dir, si vol. L’exemple és molt evident, qui puja
el pressupost cada any? El Govern. Qui el baixa? Els consells.
És tan fàcil com això, no ho sé, jo crec que això ho veuen que
és així. Per tant, a veure, Sr. Camps, el que han aconseguit via
finançament d’augmentar una miqueta els ho lleven via
convenis bilaterals, els demanin el que els fan en discapacitat o
amb els convenis de serveis socials, els ho demanin com els ho
rebaixen tots per a l’any que ve, i en educació, en tots. En tot el
que hi posaven un poquet més via finançament, un poquet més,
ho lleven via convenis.

I les bestretes del 2009, 10, 12 i 13, quan les cobraran? No
les cobraran, no les cobraran. Per tant, no em digui allò dels
consells insulars, perquè és indigne com han tractat els consells
insulars i els ajuntaments d’aquesta comunitat autònoma,
indigne!

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I li podrem repetir fins a la sacietat, Sr. Camps. Vostès
tornen dir: no hem tret cap servei bàsic essencial. Miri, el Sr.
Barceló ho ha explicat en aquesta darrera intervenció, retalls en
salut o retalls en educació els quals són molt evidents, li ha
explicat molt clar, en el 2010 hi havia més pressupost que ara
dedicat a això, amb una diferència, que ara hi ha més població,
10.000 més de població escolar i més persones amb
dependència, i obliden que hi ha una Llei de dependència que
els dependents moderats ja haurien d’entrar en el sistema i que
vostès els han llevat del sistema. Per tant, no ens venguin amb
coverbos, hi dediquen menys doblers i els ho dediquen pitjor,
Sr. Camps.
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I després em parla d’una situació del mercat laboral
fantàstica. Idò, no és el nostre model; vostè m’ha dit avui, ara,
avui, ha dit, hi haurà 16 persones noves que tendran un
contracte laboral a les Illes Balears; jo li deman: quants
arribaran a final de mes amb aquest contracte? Quants d’aquests
contractes seran contractes que permetin arribar a final de mes?
L’estadística és clara, 4 de cada 10 són temporals i el 75% són
salaris de pobresa, això és el seu mercat laboral, no és el nostre.
Un mercat laboral que es dedica a explotar el personal no és el
nostre mercat laboral. I en aquestes illes convivim amb grans
temporades turístiques les quals de cada vegada són més curtes,
amb persones que de cada vegada tenen més doblers, basta
veure que hi ha vuit dels grans empresaris d’aquestes illes que
són dels més poderosos de tota Espanya, però de cada vegada hi
ha més gent que és pobre i que se la contracta d’una forma
terrible, se l’explota laboralment, gràcies a les seves polítiques
i a la seva reforma laboral.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, ha d’acabar.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Acab tot d’una, Sra. Presidenta. Per tant, aquest no és el
nostre model. Però és que és més important, Sr. Camps, no és el
model de la ciutadania d’aquesta comunitat autònoma, i no sé
a quin món han viscut durant aquests tres anys i mig; no s’han
adonat que hi ha hagut una crispació com mai? No s’han adonat
que han sortit al carrer els treballadors de la salut, els
treballadors dels serveis socials, els sindicats per defensar els
drets laborals, que han sortit i han vengut aquí els empresaris,
cosa que no havia succeït mai a cap legislatura, a defensar-se
d’un govern que els atacava? No s’ha adonat que n’hi ha hagut
100.000 que han volgut sortir al carrer per defensar els serveis
bàsics d’aquesta comunitat autònoma que vostès han retallat, la
qual només té un gran retallador que és el Sr. Bauzá? No s’han
adonat d’això?

Per tant, som molts els que pensam que aquest govern ha
estat...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Armengol, acabi per favor.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Acab, feia la darrera frase, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, jo no tenc per què saber-ho això.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

Som molts els que pensam que aquest govern ha estat nefast
per als interessos de les Illes Balears, que ha estat un govern que
ha acotat el cap davant els poderosos, que ha estat duríssim
contra els febles, que ha estat un govern incapaç de traçar una
fulla de ruta necessària per a aquesta comunitat autònoma.

I ja que tenc l’oportunitat, perquè el president Bauzá ha
entrat ara, en el debat de pressuposts, ens podria explicar què va
fer ahir amb la Sra. Soraya Sáenz de Santamaría?

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contrarèplica, té la paraula el Sr. Antoni Camps,
del Grup Parlamentari Popular, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Parlem d’acotar el cap,
el major acotament de cap que hi ha hagut en aquesta comunitat
autònoma va ser quan es van aprovar les prospeccions
petrolíferes i vostès no van dir res.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès van callar absolutament, fins i tot el president Antich
deia que ja anava bé, que ja anava bé, açò ha estat l’acotament
de cap més gros que hi ha hagut a la història.

(Remor de veus)

I vostè, vostè, Sra. Armengol, estava convidada a anar a
aquest acte de Soraya Sáenz de Santamaría, hi hagués pogut
anar i li hagués pogut explicar tot açò que ha explicat avui aquí.

(Remor de veus i algunes rialles)

Vostè s’amaga, vostè s’amaga!

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Però, però és que tampoc no la vam sentir, Sra. Armengol,
Sra. Portaveu...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci.



6952 DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 148 / 18 de novembre del 2014 

 

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

...tampoc no els vam sentir quan el Sr. Manera, ja a finals de
legislatura, deia: ens veurem obligats a acomiadar 700 empleats
públics cada any, cada any. La situació era tan dramàtica que
ens veurem obligats... i vostè no va dir res. No eren persones
tampoc açò? ...

(Remor de veus)

... No eren persones? El Sr. Carles Manera, l’hemeroteca ho
diu...

(Continua la remor de veus)

Escoltin, l’atur...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats per favor no interrompin!

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Açò no és el nostre mercat laboral. Quin és el seu mercat
laboral? És aquell mercat que expulsa cada dia 32 persones del
mercat laboral? És aquest el seu mercat laboral? El seu model?
Crear desocupació és el seu model? Nosaltres cream ocupació.
I lògicament a la sortida de qualsevol crisi, l’ocupació és més
precària, és lògic, perquè els empresaris tenen por...

(Remor de veus)

... clar, no, és lògic. I poc a poc, amb el pas del temps, amb
la seguretat que donen les reformes que hem fet i amb la
confiança que dóna l’economia, poc a poc aquests contractes
seran molt millors i milloraran amb el temps.

No ens parlin d’inversions estatutàries, que varen deixar 150
milions d’euros..., els van gastar en despesa ordinària, 150
milions que eren per a inversions estatutàries. Escoltin, sobre
aquest tema si tenguessin un mínim de vergonya, és que ni tan
sols l’esmentarien.

Deia el Sr. Barceló: tenim més doblers a serveis socials i
tenim manco serveis. Bé, primer de tot és discutible que
tinguem manco serveis, però en qualsevol cas ara pagam, aquí
hi ha una diferència, ells rallen de gastar, gastaven, nosaltres
rallam de gastar i de pagar, perquè hem hagut de pagar allò
nostre i allò seu!

(Alguns aplaudiments)

Hem hagut de pagar allò nostre i allò seu.

En fi, jo crec, i em permetrà el conseller que li prengui una
expressió que ha dit, jo crec que durant quatre anys vam ser
governats per curanderos, durant quatre anys vam ser governats
per curanderos i ha hagut de venir el doctor a curar les ferides
que tenia aquesta comunitat autònoma.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès eren els curanderos i aquí hi ha els doctors, està
claríssim!

Mirin, acabaré, acabaré, i açò li agradarà al Sr. Diéguez,
acabaré amb una cita de Marco Tulio Cicerón...

(Continua la remor de veus i alguns aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

A veure, senyors diputats, per favor! Senyors diputats, per
favor, els deman silenci.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Escoltin, escoltin, Marco Tulio Cicerón deia a una de les
seves filípiques: cuiusvis hominis est errare; nullius nisi
insipientis, in errore perseverare. Segurament el Sr. Diéguez
sap la seva traducció, però jo els ho traduiré, per si de cas:
qualsevol es pot equivocar, però només el neci persevera en la
seva falta.

(Remor de veus i alguns aplaudiments)

Mirin, aquesta frase defineix perfectament els partits de
l’oposició...

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, senyors diputats, de veres, és impossible.
Si som trenta que parlam, m’és igual si són d’una banda o de
l’altra...

(Remor de veus)

Sr. Bonet!

(Més remor de veus i petita cridòria)

Senyors diputats, senyors diputats, si m’intentassin...,
senyors diputats, si m’intentassin escoltar anava a dir d’una
banda i de l’altra, tots, senyors diputats ...

(Continua la remor de veus)

No m’interrompin! No m’interrompin, per favor!

Aquí hi ha una persona que està, em sap greu per a vostès,
però hi ha una persona que ha de moderar el debat, que som jo,
deixin-me, per favor, deixin-me!

Sr. Diputat, Sr. Antoni Camps, acabi.
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EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Comprenc que hi hagi coses que no vulguin sentir, però, en
qualsevol cas, deia Ciceró que qualsevol es pot equivocar, però
que només els necis perseveren en la seva falta. Açò em sembla
que defineix perfectament els partits de l’oposició, és una
evidència, és una evidència que les seves polítiques van
fracassar de forma estrepitosa, no van encertar en les seves
decisions i van aplicar mesures que en lloc de suavitzar els
embats de la crisi econòmica, la van intensificar.

El problema no és equivocar-se, el problema és que
continuen insistint en l’error, continuen perseverant a les
mateixes polítiques equivocades, és que no han après res de la
crisi i són incapaços de reconèixer els encerts d’aquest govern
i els encerts d’uns pressuposts que consoliden el nostre estat del
benestar i que són un bon instrument per millorar el creixement
econòmic i la creació de llocs de feina.

M’ha passat na (...) una cita, i no deixaré de dir-la, perquè
em sembla també molt adient dir-la avui aquí: “El causante de
la causa es la causa del mal causado”. I vostès són..., el
causante de la causa, i vostès són la causa del mal causado, i
ara hem de resoldre els problemes que vostès ens han deixat.

En qualsevol cas Sr. Conseller, Sr. President...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyors diputats, per favor, silenci, és que no se sent gens,
res!

(Continua la remor de veus)

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Ja acab, dues línies...

LA SRA. PRESIDENTA:

Deixin-lo acabar en dues línies, deixin-lo acabar en dues
línies. Gràcies. Gràcies.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. Conseller, Sr. President, enhorabona per la feina feta,
enhorabona per aquests pressuposts.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, passam a les votacions, atès que
ambdues esmenes solAliciten la devolució del projecte de llei,
procedim a la votació conjunta. Començam a votar. Votam.

Queden rebutjades per 32 vots en contra i 24 a favor.

(Remor de veus)

Preg silenci.

A continuació votarem les quantitats globals dels
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2015. Votarem conjuntament les quantitats
globals del pressupost de la comunitat autònoma i les quantitats
dels pressuposts de les entitats públiques empresarials, de les
societats mercantils públiques, de les fundacions del sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, dels
consorcis de la CAIB, del Servei de Salut de les Illes Balears i
de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

La quantitat global del pressupost de la CAIB i dels seus
organismes autònoms per a l’exercici 2015, els estats de
despeses i ingressos dels quals s’eleven a 4.011.454.835 euros.

La quantitat global del pressupost de les entitats públiques
empresarials de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 2015 en els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven
a 392.462.954 euros.

La quantitat global del pressupost de les societats mercantils
públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2015, els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a
8.321.562 euros.

La quantitat global del pressupost de les fundacions del
sector públic de la CAIB per al 2015, els estats de despeses i
ingressos del qual s’eleven a 70.723.635 euros.

La quantitat global dels consorcis de la CAIB per al 2015,
els estats de despeses i ingressos dels quals s’eleven a
75.057.834 euros.

La quantitat global del pressupost del Servei de Salut de les
Illes Balears per al 2015, els estats de despeses i ingressos dels
quals s’eleven a 1.290.372.427 euros.

La quantitat global del pressupost de l’Agència Tributària de
les Illes Balears per al 2015, els estats de despeses i ingressos
dels quals s’eleven a 9.052.698 euros.

Votarem conjuntament les quantitats relacionades. Passam
a la votació. Començam.

Queden aprovades les quantitats relacionades per 32 vots a
favor, 24 en contra i 1 abstenció.

En conseqüència queden fixades les quantitats globals dels
pressuposts generals de la CAIB per al 2015.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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